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 باب ا١تياه
مسألة: ا١تاء طاىر، وغَت طاىر. والطاىر طهور، وغَت طهور. فالطهور ىو ا١تاء ا١تطلق 

القاه ٧تس، أو طاىر غَت رحيو أو لونو أو طعمو، ومل يستعمل يف تطهَت  الذي مل يشبو، وال
األعضاء. والطاىر الذي ليس بطهور ما شابو طاىر سواه فغَته. والنجس كل ماء قليل 

شابو ٧تس أو القاه، قليبل كان النجس أو كثَتا، غَته أو مل يغَته؛ أو كثَت شابو من النجس 
 ما غَته.

ليل والكثَت من ا١تاء: قال: والكثَت ىو ا١تاء الذي جرت العادة يف مسألة: الفرق بُت الق
مثلو أن ال يستوعب شربا وطهورا كالبيار النابعة واألهنار اٞتارية والربك الواسعة والقليل ما 



 دونو.
 مسألة قال: وال بأس بالتطهر بسؤر ٚتيع ما أكل ٟتمو.

 َت ذلك من البهائم.مسألة قال: وال بأس بسؤر ا٠تيل والبغال واٟتمَت وغ
مسألة قال: وكذلك سؤر اٞتنب واٟتائض إال أن يتغَت باللعاب فيخرج من كونو طهورا وإن  

 كان طاىرا.
 مسألة قال: وسؤر الكلب ٧تس وكذلك سؤر ا٠تنزير.

 مسألة قال: وسؤر الكافر ٧تس تغَت أو مل يتغَت.
وال الثوب، وما مل يؤكل مسألة قال: وبول ٚتيع ما يؤكل ٟتمو طاىر ال ينجس ا١تاء بو 

 ٟتمو فنجس بولو.
 مسألة: وماء البحر طهور.

 مسألة: وال ينجس ا١تاء أن ديوت فيو ما ال نفس لو سايلة كالذباب و٨توه.
 مسألة: وجلود ا١تيتة ٧تسة وإن دبغت، تنجس ٔتسها ا١تاء

 مسألة قال: فأما ما كان عليها من األشعار واألصواف واألوبار فطاىر إذا غسل.
 مسألة قال: وشعر ا٠تنزير ٧تس ال يطهره الغسل.

 مسألة قال القاسم عليو السبلم: وعظم ا١تيتة ٧تس وعصبها وقرهنا.
 مسألة: وال يُزال النجس عن الثياب والبدن بشيء من ا١تائعات سوى ا١تاء.

 مسألة قال: وال بأس بالطهور با١تاء ا١تسخن.
 ١تاء ا١تغصوبمسألة قال القاسم عليو السبلم: وال وضوء با

 باب القول يف االستنجاء
مسألة: يستحب ١تن قصد الغائط أو البول أن ال يكشف عورتو حىت يهوي للجلوس، وأن 

 يتعوذ باهلل.
مسألة: وال جيلس مستقبل القبلة وال مستدبرىا، قال القاسم عليو السبلم: وىو يف الفضاء 



 أشد.
 والنساء من كل خارج من السبيلُت.مسألة: وجيب االستنجاء با١تاء على الرجال 

 مسألة قال: ويبدأ بفرجو األعلى فينقيو ٍب بفرجو األسفل.
 مسألة قال: وال جيوز ألحد أن يستنجي بيمينو إذا أمكنو، وإن فعلو أجزاه.

 مسألة قال: واالستنجاء باألحجار قبل ا١تاء مستحب، وا١تدر يقوم مقام اٟتجر.
 ويكره البول قائماً إال من علة. مسألة قال القاسم عليو السبلم:

 باب القول يف صفة التطهر وما يوجبو.
 مسألة: فرض الوضوء النية.

 مسألة قال: ومن فروض الوضوء ا١تضمضة واالستنشاق.
 مسألة قال: ومن فرض الوضوء غسل الوجو، وٗتليل اللحية إن كانت.

 كذلك اليسرى.مسألة قال: ومن فرض الوضوء غسل الذراع اليمٌت مع ا١ترفق ٍب  
مسألة قال: ومن فروض الوضوء مسح ٚتيع الرأس؛ مقبلو ومدبره وجوانبو مع األذنُت 

 ظاىرمها وباطنهما.
 مسألة قال: من فروض الوضوء غسل القدم اليمٌت مع الكعبُت ٍب اليسرى كذلك.

ثة مسألة قال: وفرض الوضوء ما قدمنا ذكره مرة مرة على الًتتيب ا١ترتب، والثانية والثال
 فضل وسنة.

مسألة قال: والوجو من مقاص الشعر، إىل األذنُت، إىل اللحيُت، إىل الذقن. والكعبان مها 
 العظمان الناتيان عند مفصل الساق من القدم.

 مسألة: والتسمية فرض على الذاكر؛ ٗترجياً.
 مسألة قال: ومسح الرقبة مع الرأس سنة. وكذلك السواك عند كل طهور سيما بالغدوات.

 مسألة قال: والغسل ما جرى عليو ا١تاء، وا١تسح دون ذلك.
 مسألة: وتنتقض الطهارة بكل خارج من السبيلُت.



مسألة قال: وينقض الطهارة الدم ا١تسفوح من أي جرح كان، وكذلك القيح، والقيئ 
 الذارع.

 مسألة: وينقض الطهارة النوم ا١تزيل للعقل على أي حال كان.
 اء واٞتنون وٚتيع ما يزيل العقل.فصل: وكذلك ينقضو اإلغم

 مسألة: وقال فيما ينقض الطهارة: وكبائر العصيان.
 مسألة قال: وال ينقضها مس الفرجُت.

 مسألة قال: وال ينقضها ١تس ا١ترأة.
 مسألة قال: وال ينقضها القهقهة يف الصبلة.)ح: إال إذا كانت بغَت سبب(

 عنها بسائر ا١تباحات.مسألة قال: ويستحب ٕتديد الطهارة ١تن اشتغل 

 مسألة قال: ومن توضأ ٍب أخذ من شعره أو قلم أظفاره فعليو أن دير ا١تاء على أثره.
 مسألة قال: وال جيزي مسح العمامة وا٠تمار عن مسح الرأس.

 مسألة قال: وال جيزى ا١تسح على ا٠تفُت واٞتوربُت والرجلُت عن غسلهما.
ا١تاء من الرجال والنساء يف اليقظة وا١تنام، ومن  مسألة قال: وحيب االغتسال على من أنزل

 التقاء ا٠تتانُت، وعلى النساء من اٟتيض والنفاس.
 مسألة قال: وال جيزي اٞتنب إال أن يبول قبل االغتسال.

 مسألة: ومن فروض االغتسال ا١تضمضة واالستنشاق.
 ر.مسألة قال: ومن فرض ذلك دلك ٚتيع البشر وإيصال ا١تاء إىل أصول الشع

 مسألة قال: والوضوء قبل الغسل نفل، وبعده على من أراد الصبلة فرض.
 مسألة قال: وعلى ا١ترأة أن تنقض شعرىا عند اغتسا٢تا من اٟتيض دون اٞتنابة.

مسألة قال: وغسل اٞتمعة والعيدين واإلحرام سنة؛ ويستحب الغسل ١تن غسل ا١تيت و١تن 
لسبلم: من اغتسل يوم اٞتمعة لصبلة الفجر أراد دخول اٟترم. قال وقال القاسم عليو ا

 اكتفى بو وان أحدث بعد ذلك.



مسألة قال: ومن توضأ ٍب شك يف تطهَت عضو من أعضائو طهره، ٍب أعاد ما بعده. وإن 
 شك يف الًتتيب عاد إىل ا١توضع الذي شك فيو ٍب أعاد ما بعده.

يبو مل يعد تلك مسألة قال: وان كان صلى بذلك الوضوء ٍب عرض لو الشك يف ترت
 الصبلة، وإن أيقن التنكيس أعاد الوضوء والصبلة.

 مسألة قال: وال بأس بتفريق الوضوء والغسل.
مسألة قال: واٞتنابة واٟتيض جيزى عنهما غسل واحد؛ وكذلك األحداث الكثَتة جيزي 

 عنها وضوء واحد.

إال إطبلقها، وتطهَت  مسألة قال: ومن كسر فجرب ومل خيشى من إطبلق اٞتبائر عنتاً مل جيزه
 ما جيب تطهَته وإن خشي عنتاً أجزاه ترك ذلك دون مسح اٞتبائر وا٠ترق.

مسألة قال: ومن احًتق أو أصابو جدري ومل خيش من االغتسال عنتاً اغتسل وإن خشي 
من الدلك ومل خيشى من صب ا١تاء عنتاً اقتصر على صب ا١تاء وإن خشي من ذلك عنتاً 

 اجتزى بالتيمم.
 لة قال القاسم عليو السبلم: واألقطع يغسل ما بقي إىل اٟتد احملدود.مسأ

 باب القول يف التيمم
مسألة: جيب التيمم على من تعذر عليو ا١تاء ا١تطلق من حاضر أو مسافر يف آخر وقت 

صبلة لزمتو. فإن كانت صبلتو ظهراً ٖترى وقتاً يغلب عنده أن ما تبقى بعدىا من الوقت 
ألكثر من صبلة العصر وتيممها، وإن كانت الصبلة عصراً ٖترى ٢تا  قبل غروب ال يسع

وقتاً يغلب عنده أن يصادف فراغو منها غروب الشمس وكذلك يتحرى للمغرب والعشاء 
حىت يصادف فراغو من العشاء طلوع الفجر. ويتحرى للفجر حىت يصادف فراغو منو 

 طلوع الشمس.
 بعد وجوب الصبلة.مسألة قال: وال جيب الطلب عن ا١تاء إال 

 مسألة قال: وعليو اإلراغة يف طلب ا١تاء قبل ذلك.



مسألة قال: وعليو أن جيدد لكل صبلة تيمماً، إال أن يكون صبلة ونافلتها فيجزيو تيمم 
 واحد.

مسألة قال: وال جيوز التيمم بالنورة والزرنيخ وما أشبههما وال جيزي إال بالًتاب ال غَت. فأما 
و تراب يعلق باليد أجزى وإال مل جيز. قال القاسم عليو السبلم: وال جيزي الرمل فإن كان في

 التيمم بًتاب الربذعة وشبهها.
مسألة قال: وإذا أراد التيمم ضرب بيديو على الًتاب الطاىر، ٍب مسح بيديو وجهو مسحاً 

 غامراً وأدخل إهباميو من ٖتت غابتو ٗتليبلً للحية إن كانت؛ ٍب عاد فضرب يديو على
الًتاب ضربة أخرى وفرج بُت أصابعو، ٍب رفع يديو فبدأ ٔتسح ديينو من ظاىرىا من عند 

أظفارىا حىت يأٌب على ذلك إىل ا١ترفق، ٍب يقلب راحتو اليسرى على باطن يده اليمٌت ٍب 
ديسح ٚتيع باطنها إىل راحتو وٚتيع يده وإهبامو ٍب يرد يده اليمٌت على ظاىر يده اليسرى 

 فعل باليمٌت. فيفعل هبا ما
 مسألة قال: وال جيزي حىت يعلق الًتاب بالكفُت عند كل واحدة من الضربتُت.

مسألة قال: وإن وجد ا١تاء يباع بثمن غال وكان إخراج ذلك الثمن ال جيحف بو مل جيزه 
 التيمم.

 مسألة قال: ومن خشي على نفسو تلفاً إن تطهر ٔتا معو من ا١تاء أجزاه التيمم.
كذلك من خاف على نفسو إن خرج يف طلب ا١تاء أية ٥تافة كانت، أجزاه مسألة قال: و 

التيمم وإن مل خيف وعلم أنو يلحق ا١تاء قبل فوات الوقت فعليو ا١تصَت إليو قربت ا١تسافة 
 إليو أم بعدت.

مسألة قال: وإذا وجد ا١تاء بعد ما تيمم وصلى وىو يف بقية من الوقت فعليو الطهارة 
. فإن وجده بعد مضي الوقت مل جيب عليو إعادة تلك الصبلة وعليو وإعادة تلك الصبلة
 الطهارة ١تا يستأنف.

 مسألة قال: ومن مل جيد ماء وال تراباً صلى على حالتو يف آخر الوقت.



 مسألة قال: وال جيب عليو إعادة تلك الصبلة إذا وجد ا١تاء أو الًتاب بعد تقضي الوقت.
ولو مل جيد إال ماًء يسَتا ال يكفي إال الوجو واليدين فإنو مسألة قال القاسم عليو السبلم: 

 يغسلهما وال ييممهما. ولو مل يكف إال الوجو غسلو وديم اليدين دون الوجو.
مسألة: ولو تيمم ناسياً للماء يف رحلو ومل يذكره إال بعد تقضي الوقت مل جيب إعادة تلك 

 الصبلة؛ ٗترجياً.

 باب القول يف أكثر اٟتيض وأقلو
 مسألة: اقل اٟتيض ثبلث وأكثره عشر.

 مسألة قال: وأقل الطهر عشر وأكثره ال حد لو.
مسألة قال: ولو أن امرأة كانت عادهتا ٜتسة أيام ٍب زادت تركت الصبلة إىل ٘تام عشرة 

أيام فإن انقطع الدم يف العاشر أو دونو كان الدم الزائد حيضاً إذا وليو طهر صحيح. فإن 
استحاضة وعلى ا١ترأة قضاء ما تركت من الصبلة يف األيام اليت زادت  ٘تادى بعده كانت

 على عادهتا.
مسألة قال: ولو أن امرأة رأت الدم ٜتساً ٍب من بعد ذلك ستاً ٍب من بعد ذلك سبعاً ٍب 

 استحيضت كانت عادهتا ستاً ألهنا تثبُت بقرأين؛ ٗترجياً.
يت تصلح فيها اٟتيض تركت الصبلة فإن مسألة قال: ولو أن امرأة رأت الدم يف األيام ال

انقطع يف كمال العشر أو دوهنا ووليو طهر صحيح كان حيضاً وإن كان غَت ذلك كان 
 استحاضة وعليها قضاء ما تركت من الصبلة إال أن تكون األيام أيام العادة فًتجع إليها.

 يس ْتيض.مسألة قال: والصفرة والكدرة يف أيام اٟتيض حيض ويف غَت أيام اٟتيض ل
 مسألة: واٟتيض ال يكون مع اٟتمل.

مسألة قال: وعلى ا١تستحاضة أن تتوضأ لكل صبلة وتصلي إن أحبت وذلك أفضل فإن 
توضأت وٚتعت بُت الظهر والعصر وبُت ا١تغرب والعشاء تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر 

س البول ا١تغرب وتقدم العشاء فهو جائز وىكذا حكم سائر األحداث البلزمة من سل



 وسيبلن اٞترح وللمستحاضة أن يأتيها زوجها.
مسألة قال: وا١تبتدأة إذا زاد دُمها على العشر رجعت إىل أكثر عادة نسائها من قبل أبيها 

 عماهتا وأخواهتا.
 مسألة قال: وحد األياس من اٟتيض ستون سنة.

لقرآن وكذلك مسألة قال: وال جيوز للحائض دخول ا١تسجد وال ٛتل ا١تصحف وال قراءة ا
 اٞتنب.

مسألة قال: وال يأتيها زوجها يف فرجها أيام حيضها وال بعد تصرمو حىت تغتسل. قال 
القاسم عليو السبلم: فإن فعل أجزتو التوبة واالستغفار ولو أن يأتيها فيما دون الفرج. 

ويستحب ٢تا يف أوقات الصبلة أن تتطهر وتستقبل القبلة وتسبح وهتلل. ويستحب ٢تا أن 
 تكحل عينيها و٘تشط شعرىا وال تعطل نفسها.

 باب القول يف النفاس
 مسألة: أكثر النفاس أربعون يوماً وأقلو ال حد لو فإن زاد الدم عن األربعُت فهو استحاضة.
مسألة قال: ولو أن امرأة نفست وطهرت ٍب عاودىا الدم فإن كان الذي ٗتلل بُت الدمُت 

فاس وىو حيض أو استحاضة على ما يدل عليو العاقبة، طهراً صحيحاً فالدم الثاين ليس بن
 وإن مل يكن طهراً صحيحاً كان األربعون نفاساً.

 مسألة: ولو أن امرأة ولدت توأمُت كان النفاس من مولد األخَت منهما؛ ٗترجياً.
مسألة: وحكم النفاس كحكم اٟتيض تتجنب النفساء ما تتجنبو اٟتائض. ويستحب 

 يكره ٢تا. وعليها قضاء ما تركت من الصيام دون الصبلة.ويكره ٢تا ما يستحب و 
مسألة قال: وإن أسقطت ما بان بعض خلقو كا١تضغة و٨توىا فهي نفساء وإال فبل وىذا 

 ٗتريج على قولو يف ا١تنتخب.



 باب القول يف األذان
 مسألة: األذان واجب على الكفاية.

 س قبل دخول وقتها.مسألة قال: وال جيوز أن يؤذن لصبلة من الصلوات ا٠تم
 مسألة قال: وال بأس بأذان األعمى وا١تملوك وولد الزنا إذا كانوا من أىل الدين.

 مسألة قال: وال بأس أن يقيم للقوم غَت مؤذهنم إن اضطروا.
مسألة قال: واألذان ٜتس عشرة كلمة يقول ا١تؤذن: اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أن ال إلو إال 

ال اهلل، أشهد أن ٤تمداً رسول اهلل أشهد أن ٤تمداً رسول اهلل، حّي اهلل أشهد أن ال إلو إ
على الصبلة حّي على الصبلة، حّي على الفبلح حيِّ على الفبلح، حّي على خَت العمل 

 حّي على خَت العمل، اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل.
العمل قد قامت مسألة قال: وكذلك اإلقامة إال أنك تزيد بعد قولك حّي على خَت 

 الصبلة.
 مسألة قال: وال بأس بالتطريب يف األذان إذا كان مع البيان.

 مسألة قال: وال جيوز أخذ اٞتعل عليو بشرط مشروط، فإن مل يكن مشروطاً جاز.
 مسألة قال: ويكره الكبلم يف األذان واإلقامة إال من ضرورة.

. قال: وقال القاسم عليو السبلم: مسألة قال: وال جيوز للمحدث أن يقيم وال بأس بأذانو
 وال يؤذن اٞتنب.

 مسألة قال: وليس على النساء أذان وال إقامة.

 باب القول يف ا١تواقيت
مسألة: أول وقت الظهر زوال الشمس. ويستبُت ذلك بازدياد كل منتصب بعد انتقاصو، 

 وآخر وقتو حُت يصَت ظل كل شيء مثلو.
لشمس ودخول الليل. ويستبان ذلك بظهور كوكب مسألة قال: وأول وقت ا١تغرب غروب ا

 من كواكب الليل، وأخر وقتو سقوط الشفق وىو أول وقت العشاء وآخره ثلث الليل.



 مسألة قال: والشفق ا١تعترب بو ىو اٟتمرة.
مسألة قال: وأول وقت صبلة الفجر طلوعو، وآخره قبيل طلوع الشمس. فهذه األوقات 

 ا١تندوب إليها.
ن كان مسافراً أو خائفاً أو مريضاً أو مشتغبلً بشيء من أمر اهلل، فلو أن مسألة: فأما م

جيمع بُت الظهر والعصر بعد زوال الشمس إىل غروهبا، وبُت ا١تغرب والعشاء بعد غروب 
 الشمس إىل طلوع الفجر.

مسألة قال: ومن أدرك ركعة من صبلة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن 
طلوع الفجر من العشاء فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صبلة الصبح قبل  أدرك ركعة قبل

 طلوع الشمس فقد أدركها.
مسألة قال: ووقت الوتر حُت الفراغ من العشاء اآلخرة إىل طلوع الفجر واألفضل تأخَته 

 إىل آخر الليل.
ىبلً ٍب علم مسألة قال: وأديا رجل ابتدأ بصبلة مفروضة قبل دخول وقتها عا١تاً بذلك أو جا

 بو فعليو اإلعادة ٢تا سواء علمها يف الوقت أو بعد تصرمو.
مسألة قال: وأقل ما يتنفل بو ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد ا١تغرب، وركعتان قبل صبلة 

الفجر يصليهما بعد طلوع الفجر، والوتر ثبلث ركعات بتسليمة واحدة يقنت يف الركعة 
 الثالثة بعد الركوع.

: ويستحب ١تن قدر أن ال يًتك ٙتاين ركعات يف آخر الليل يسلم يف كل ركعتُت مسألة قال
 منها، وما عداىا من النوافل فخَت موضوع يستكثر منها من شاء.

مسألة قال: وال تكره الصبلة يف شيء من األوقات إال يف ثبلثة: حُت طلوع الشمس إىل 
ىل ذىاب شعاعها؛ فإن كان على ارتفاعها؛ وحيث استوائها إىل زوا٢تا؛ وحُت غروهبا إ

 الرجل قضاء فوائت من الفروض مل يكره يف ىذه األوقات أيضاً.
فصل قال يف ا١تنتخب فيمن فاتتو صبلة الليل حىت يطلع الفجر: فقضاؤىا بعد طلوع 



 الفجر.
مسألة قال: وأديا امرأة طهرت أو مغمى عليو أفاق قبل غروب الشمس بقدر ٜتس ركعات 

العصر. ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر بقدر أربع ركعات لزم ا١تغرب لزمهما الظهر و 
والعشاء ، ولو كان قبل طلوع الشمس بركعة لزم الفجر ، وىكذا الصيب إذا أدرك والكافر 

 إذا أسلم وا١تسافر إذا أقام.

 باب القول يف التوجو والبقاع اليت ُيصلي إليها وعليها
الكعبة إن أمكنو ذلك، فإن مل ديكنو ٖتري  مسألة: جيب على كل مصٍل أن يتوجو إىل

جهتها وصلى إليها. قال يف ا١تنتخب: والقليل من الكعبة والكثَت جيزي إذا كانت نية 
 ا١تصلي إليها.

مسألة قال: ولو أن رجبلً ٖترى القبلة فأخطأ وصلى ٍب علم ٓتطئو بعد مضي الوقت مل 
 يعد تلك الصبلة، فإن علم وىو يف الوقت أعادىا.

ألة قال: وا١تسافر ينتقل على ظهر راحلتو أينما توجهت بو. وإذا كان على ٤تمل حول مس
 وجهو ٨تو القبلة.

مسألة قال: ومن كان يف السفينة صلى كيف ما أمكنو قائماً أو قاعداً، وال يصلي قاعداً 
نو وىو ديكنو القيام ويتوجو إىل القبلة ويدور إليها بدوران السفينة ما أمكنو فإن مل ديك

 أجزاه.
مسألة قال: ويستحب ١تن صلى يف فضاء من األرض أن جيعل أمامو سًتة، فإن مل جيد فبل 

 بأس أن خيط بُت يديو خطاً.
وال يقطع صبلتو ما مر بُت يديو من كلب أو ٛتار أو غَته، وقال: وليدرأ ا١تسلم ما مر بُت 

 يديو ما استطاع.
 فإن حالت اٞتدر بينو وبينها مل يكره. مسألة قال: ويكره أن يصلي الرجل إىل األقذار

مسألة قال: ويكره أن يصلي فوق نشز وأمامو ٧تس يف موضع منخفض عنو، فإن صلى يف 



 موضع منخفض إىل النشز وفوقو ٧تس مل يكره.
 مسألة قال: ويكره أن يتخذ قبلة ما عليو ٘تاثيل اٟتيوان.

ا كان سجوده على آخر حرف مسألة قال: وال جيوز للرجل أن يصلي فوق ظهر الكعبة إذ
 منها، فإن مل يكن على آخر حرف منها جاز؛ ٗترجياً.

 مسألة قال: وال بأس بالصبلة يف جوف الكعبة.
 مسألة قال: ويكره الصبلة يف اٟتمامات وا١تقابر والطرق السابلة.

مسألة قال: وال بأس بالصبلة يف أعطان اإلبل ودمن الغنم إذا مل يكن فيها قذر من صديد 
 أو دبر.

مسألة قال: وال ٕتوز الصبلة يف البيع والكنائس لنجس آثار ا١تشركُت، فإن طهرت من 
 ذلك جازت.

مسألة قال القاسم عليو السبلم: وال جيوز الصبلة يف األرض ا١تغصوبة وال يف الثوب 
 ا١تغصوب.

 مسألة قال: وأفضل البقاع ٢تا ا١تساجد.
 ال أن يكون نقياً من األقذار.مسألة قال: وال يصلي يف شيء من البقاع إ

مسألة قال: قال وإن كانت بالوعة أو مثلها قد ُردمت وأُلقي عليها طُت نقي جازت 
 الصبلة عليها والعدول عنها أحب إلينا.

 مسألة قال: وجيب أن دينع أىل الذمة من دخول ا١تساجد.

 باب القول يف سًت العورة والثياب اليت يصلى فيها وعليها
 على كل مصٍل أن يسًت عورتو بثوب طاىر إن أمكنو. مسألة: جيب

 مسألة قال: والعورة ما دون السرة إىل دون الركبة.
 مسألة قال: فأما النساء فيلزمهن سًت ٚتيع أعضائهن خبل الوجو.

مسألة قال: ويستحب للرجل أن يسًت ىربتو، ومنكبيو، وظهره، وصدره يف الصبلة. وال 



 ذا كان صفيقاً ويسًت ٚتيع ما جيب سًته للرجال والنساء.بأس بالصبلة يف ثوب واحٍد إ
مسألة قال: وال جيوز للرجل الصبلة يف اٟترير احملض والقز، إال أن يكون ما سوامها غالباً 

 عليهما وكذلك الثوب ا١تشبع صبغاً.
 مسألة قال: ويكره الصبلة يف جلود ا٠تز.

بغت، وال جلود ما ال يؤكل ٟتمو على مسألة قال: وال جيوز الصبلة يف جلود ا١تيتة وإن د
 وجو من الوجوه. فأما شعر ا١تيتة وصوفها فبل بأس بالصبلة فيهما بعد الغسل واالنقاء.
مسألة قال: وجيب على كل مصٍل أن ُيطهِّر ما يلبسو يف الصبلة وُيصلي عليو من كل 

 ٧تس.
س جيب تطهَت مسألة قال: وكل ما خرج من السبيلُت مٍت أو مذي أو غَتمها فهو ٧ت

 ا١تلبوس وا١تصلى عليو من قليلو وكثَته.
مسألة قال: فأما الدم فيجب إزالتو إذا كان قدراً لو كان على رأس جرح قطر؛ فلو كان 

 دون ذلك مل جيب إزالتو.
مسألة قال: ومن ابتلى بشيء ٦تا ذكرنا فليغسل ثوبو ٦تا أصابو منو، فإن كان شيئاً ال 

بل ضَت عليو يف تركو. وال يستحب لو أن يًتكو يف ثوبو أكثر من ينقطع وقتاً من األوقات ف
 يوم وليلة وإن أمكنو ثوب غَته عزلو لصبلتو.

مسألة قال القاسم عليو السبلم: وال بأس باآلثار الباقية عن األقذار يف الثوب بعد إببلء 
 العذر يف إزالتها.

عورتو باٟتشيش أو الًتاب أو ما مسألة قال: ومن ابتلي بالعرى صلى جالساً مًتبعاً ويسًت 
أمكنو. فإن مل جيد شيئاً منها سًتىا بيده يومي إدياًء كإدياء ا١تريض. وال يستقل من األرض 

 استقبلالً يبدي عورتو.
مسألة قال: والواقف يف ا١تاء يصلي قائماً إن كان ا١تاء كثَتاً، أو قاعداً إن كان يسَتاً يومي 

ن كانت العراة ٚتاعة فأراد أحدىم أن يؤمهم قعد اإلمام يف كل ذلك للركوع والسجود. وإ



بينهم واصطف الُعراة عن ديينو ويساره. وكذلك يفعل الُوقوف يف ا١تاء إن أراد أحدىم أن 
 يؤمهم إذا كان ا١تاء صافياً ال يسًت عوراهتم وإن كان كدراً سًتىا يقدمهم األمام.

ضيض أو على ما انبتت األرض. مسألة قال: ويستحب للمصلي أن يضع جبهتو على اٟت
 ويكره السجود على ا١تسوح واللبود إال أن تدعو الضرورة إىل ذلك.

 مسألة قال: ويكره الصبلة على البسط اليت عليها ٘تاثيل اٟتيوان.

 باب القول يف صفة الصبلة وكيفيتها
 مسألة: فرض الصبلة النية وتكبَتة االفتتاح.

 ة الكتاب وثبلث آيات معها مرة واحدة.مسألة قال: ومن فرضها قراءة فاٖت
 مسألة قال: ومن فرُضها القيام والركوع والسجود.

مسألة قال القاسم عليو السبلم: ومن فرضها التشهد الذي جيب التسليمعقيبو، والتسليم، 
 وترك سائر ما يفسدىا.

، مسألة قال: ويستحب للمصلي أن يستقبل القبلة، ويتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض، حنيفاً مسلماً وما أنا من ا١تشركُت، 

إن صبلٌب ونسكي و٤تياي و٦تاٌب هلل رب العا١تُت ال شريك لو وبذلك أُمرت وأنا من 
ا١تسلمُت. ٍب يقول: اٟتمد هلل الذي مل يتخذ ولداً، ومل يكن لو شريك يف ا١تلك، ومل يكن 

 يكرب فيقول: اهلل أكرب. لو ويل من الذل. ٍب
مسألة قال: ٍب يقرأ، ويبتدئ ببسم اهلل الرٛتن الرحيم ويقرأ فاٖتة الكتاب وسورة معها، 

وجيهر ببسم اهلل الرٛتن الرحيم إن كانت القراءة ٣تهوراً هبا، وىي آية من فاٖتة الكتاب ومن  
 كل سورة.

ًتك اٞتهر ببسم اهلل الرٛتن فصل: نص حيِت عليو السبلم يف األحكام على إبطال الصبلة ل
 الرحيم.

مسألة قال: ٍب يكرب ويركع فيطامن ظهره يف ركوعو، ويفرج آباطو، ويسوي كفيو على 



ركبتيو، ويفرج بُت أصابعو، ويستقبل هبما القبلة، وال حيرفهما على شيء من جوانبها ويعدل 
 رأسو فبل يكبو وال يرفعو.

يم ثبلثاً. ٍب يرفع رأسو من ركوعو ويقول ٝتع اهلل مسألة: ويقول يف ركوعو سبحان اهلل العظ
 ١تن ٛتده.

مسألة قال: وإذا اعتدل قائماً، خر هلل ساجداً، ٍب قال اهلل أكرب ويبدأ بوضع يديو قبل 
 ركبتيو على األرض.

مسألة قال: ٍب يسجد فيَمكِّن جبهتو من األرض، ويضع أنفو مع جبهتو، وليس وضع 
وي يف سجوده، وديد ظهره، و يسوي آرابو، وينصب األنف على األرض بفرض. وخي

قدميو، وجيعل كفيو حذاء خديو، ويضم أصابعو، ويفرج آباطو، ويبُت عضديو، ومرفقيو عن 
 جنبيو، وإن كانت امرأة تضممت، ٍب قال يف سجوده سبحان اهلل األعلى وْتمده ثبلثاً.

 .مسألة قال: ٍب يقعد فيفًتش قدمو اليسرى وينصب قدمو اليمٌت
مسألة قال: فإذا اطمأن على قدمو اليسرى قاعداً، كرب وسجد السجدة الثانية، فيسبح 

فيها ٔتا سبح يف السجدة األوىل، وفعل ما فعل، ٍب ينهض بتكبَتة، ويعتمد على يديو حىت 
 يستوي قائماً، ٍب ديضي كذلك يف باقي صبلتو.

لظهر والعصر والعشاء والركعة مسألة قال: ويستحب لو أن يقول يف الركعتُت اآلخرتُت من ا
األخَتة من ا١تغرب: سبحان اهلل، واٟتمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكرب ثبلثاً، فإن قرأ فاٖتة 

 الكتاب بدالً من ذلك أجزاه، والتسبيح أفضل.
مسألة قال: فإذا قعد للتشهد قال: بسم اهلل، وباهلل، واٟتمد هلل، واألٝتاء اٟتسٌت كلها هلل، 

أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن ٤تمداً عبده ورسولو. ٍب ينهض إن   أشهد
 كان ذلك يف األوليتُت.

مسألة قال: وإن أراد أن يسلم عقيبو قال: اللهم صلِّ على ٤تمد وعلى آل ٤تمد، وبارك 
على ٤تمد وعلى آل ٤تمد، كما صليت وباركت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم إنك ٛتيد 



 د.٣تي
مسألة قال: ٍب يسلم تسليمًة عن ديينو، وتسليمًة عن يساره، إن كان وحده نوى بذلك 
ا١تلكُت، وإن كان يف ٚتاعة نوى ا١تلكُت ومن معو من ا١تسلمُت يقول: السبلم عليكم 

 ورٛتة اهلل.

 مسألة قال يف ا١تنتخب: وال حيل الصبلة إال التسليمتان. وال صبلة إال بتسليمتُت.
وإن قال يف التشهد: التحيات هلل والصلوات والطيبات؛ بإثبات الواوين فبل  مسألة قال:

 بأس بو.
مسألة قال: ويكره للمصلى أن ينفخ يف صبلتو، أو أن يشَت، أو يتفكر، أو ديسح جبهتو 
من أثر السجود؛ وأن يعبث بلحيتو، أو يفرقع أصابعو، أو يرفع إحدى رجليو يف قيامو، أو 

 و يلتفت يف صبلتو عن ديينو أو عن مشالو.يعبث بتنقية أنفو، أ
 مسألة قال: وال جيوز أن يقول يف صبلتو بعد قراءة اٟتمد آمُت.

مسألة: والقهقهة يف الصبلة مفسدة ٢تا وكذلك الضحك إذا مؤل فاه وشغلو عما ىو فيو 
 من صبلتو وإن مل تبلغ أن تكون قهقهة.

ن يسجد ٢تا، فإن كان متطوعاً جاز وإن مسألة: وال ينبغي ١تن قرأ يف صبلة فريضة سجدة أ
 مل يفعل كان أحب إلينا.

مسألة قال القاسم عليو السبلم: وليس السجود بفرض عند قراءة شيء من القرآن ال على 
 من قرأ وال على من ٝتع.

 مسألة: وال يرفع ا١تصلي يديو يف شيء من التكبَتات ال األوىل وال غَتىا وال يف القنوت.
ت سنة يف الركعة األخَتة من الفجر والوتر بعد الركوع جيهر بو. وال يقنت مسألة: والقنو 

 فيهما بشيء سوى آيات من القرآن.
مسألة قال: وجيهر بالقراءة يف الركعتُت األوليتُت من ا١تغرب والعشاء والفجر وخيافت هبا يف 



 الظهر والعصر.
 ث تسبيحات.مسألة قال: ويستحب أن ال يسبح يف ركوعو وسجوده بأقل من ثبل

مسألة قال: ويصلي العليل على قدر ما ديكنو؛ إن أمكنو قائماً فقائماً، وإن أمكنو جالساً 
فجالساً، وإن صلى جالساً جلس مًتبعاً يف موضع القيام وفعل ٚتيع ما يفعلو يف الصبلة، 

وإن مل يقدر على السجود أومى برأسو إدياًء يكون سجوده أخفض من ركوعو، وإن مل 
على اٞتلوس توجو إىل القبلة وصلى وأومى يف ركوعو وسجوده كما ذكرنا. فأما أن يقدر 

يقرب وجهو من شيء أو يقرب شيئاً من وجهو فبل جيوز وإمنا ىو سجود ١تن أطاق وإدياء 
 ١تن مل يطق.

مسألة قال: وال بأس أن خيط الرجل عدد ركعات ما يركع يف األرض، أو حيصى ذلك 
ذا كان يفعل ذلك ٖتفظاً. قال وال بأس أن يعتمد على اٞتدار أو باٟتصاة أو يعد اآلي إ

 غَته عند هنوضو يف الصبلة إن احتاج إليو لعلة أو كرب.
مسألة قال: وال جيوز للمصلي أن يقتل حية أو عقرباً يف صبلتو، وال أن يرشد ضاالً أو 

سوي يشتغل عنها ومن اضطر إىل شيء من ذلك استأنف صبلتو. قال وال بأس أن ي
الرجل رداءه يف صبلتو إذا وقع عن كتفيو. قال ويكره لو أن يضع يده على فمو عند 

 التثاؤب وأن يسوي اٟتصاة بُت يديو إال إذا خشي أن ال يستوي سجوده.
مسألة قال: وال بأس أ، يصلي ويف لبنتو دراىم أو دنانَت أو قوارير أو حجارة أو غَت ذلك 

 إذا كان نقياً.
 حدث يف الصلوة أمر من األمور ينتقض بو الطهور بطلت صبلتو. مسألة قال: وإذا

مسألة قال: وكذلك تبطل الصبلة إذا عمل فيها شيء ليس من احملافظة عليها من لدن 
 ٖتليلها إىل ٖترديها.

 باب القول يف إمامة الصبلة
مسألة: ال بأس بالصلوة خلف كل مسلم من رقيق أو ولد زنا أو أعمى أو بدوي إذا علم 



 ما حيتاج إليو يف الصلوة. وال بأس بصبلة ا١تطلق خلف ا١تقيد.)ح: إذا كان كامل األركان(
مسألة: وال يصلي البلبس خلف العريان وال القائم خلف القاعد وال ا١تتوضي خلف 

 ا١تتيمم وال ا١تؤدي فرضو خلف ا١تتطوع وال الرجل خلف ا١ترأة أو الصيب.
و قال القاسم عليو السبلم ال يؤمن من عليو صبلة  مسألة قال: وال ٕتوز إمامة الفاسق.

 فائتة.
مسألة قال: وإذا صلى رجل برجل وقف ا١تؤًب عن ديُت اإلمام فإن كانوا ثبلثة أو أكثر من 

 ذلك تقدم اإلمام.
مسألة قال: وال يصلي رجل بنساء ال رجل معهن؛ فإن كان معهن رجل جازت الصلوة بو 

ديُت اإلمام والنساء خلفهما وان كانوا ٚتاعة وقفوا خلف وهبن، فإن كان واحداً وقف عن 
اإلمام والنساء خلفهم؛ وإن كان رجل وخنثى لبسة مل يصل هبا، وإن كان رجبلن وخنثى 

لبسة وامرأة وقف الرجل عن ديُت اإلمام وا٠تنثى ورآمها وا١ترأة وراء ا٠تنثى؛ وإن أحدث 
ان مع اإلمام رجبلن فحدث بو حدث أمَّ اإلمام أًب كل واحد منهم صبلتو منفرداً. وان ك

 أحدمها وصلى هبم ٘تام صبلهتم.
 مسألة: وا١ترأة تؤم النساء تقف وسطهن ال تتقدمهن وال تتأخر عنهن.

مسألة قال: ويستحب لئلمام ومن معو أن يقوموا إذا بلغ ا١تؤذن يف اإلقامة حي على 
 الصبلة فإذا بلغ قد قامت الصلوة كرب ومل ينتظر شيئاً.

مسألة قال: وإذا دخل الرجل يف اٞتماعة ومل جيد يف الصف مكاناً جذب من الصف رجبًل 
إىل خلفو وقام إىل جنبو وعلى اجملذوب أن يتأخر فإنو افضل لو. وال ينبغي ألحد أن يصلي 

 وراء الصف إال لعلة بو.

لوة ٍب كرب مسألة قال: وأديا رجل ٟتق باإلمام راكعاً كرب تكبَتة ونوى هبا الدخول يف الص
أخرى وركع ٍب صلى معو باقي صبلتو يقوم بقيامو ويقعد بقعوده وال خيالفو يف شيء من 

 ذلك فإذا سلم اإلمام قام فأًب لنفسو ما بقي واعتد بالركعة اليت ٟتق اإلمام فيها راكعاً.



عل مسألة قال: وان ٟتقو ساجداً سجد معو استحباباً فإذا قام اإلمام قام وابتدأ الصلوة وجي
 ما ٟتق مع اإلمام أول صبلتو وكذلك النساء إذا ٟتقن اإلمام يفعلن كذلك.

مسألة: وإذا اصطف رجبلن جاىبلن ٔتقام اإلمام فنوى كل واحد منهما أنو إمام لصاحبو 
 فصبلهتما تامة؛ وإذا نوى كل واحد منهما أنو مؤًب بصاحبو بطلت صبلهتما.

 إلمام إذا اشتكلت عليو القراءة.مسألة قال: وال بأس للمؤًب أن يفتح على ا
 مسألة قال: وعلى ا١تؤًب أن يقرأ خلف اإلمام إذا مل يسمع قراءة اإلمام وال يقرأ إذا ٝتعها.

 مسألة قال: وال بأس أن يصلى يف مسجد واحد ٚتاعة بعد أخرى.
مسألة قال: وال يصلي مسافر خلف مقيم إال ا١تغرب والفجر ويصلي ا١تقيم خلف ا١تسافر 

 انفتل ا١تسافر أًب ا١تقيم باقي صبلتو. فإذا
مسألة قال: وأديا الرجل صلى بقوم جنباً أو على غَت طهور ناسياً ٍب ذكره أعاد الصلوة 

 وأعادوا.
مسألة قال: ويكره للجماعة أن تصلي خلف اإلمام على سطح واإلمام أسفل، ولو كان 

اسم عليو السبلم: إذا حال اإلمام على السطح واٞتماعة اسفل أعادت اٞتماعة. وقال الق
 بُت اإلمام وا١تأموم طريق يسلكو الناس بطلت صبلة ا١تأموم.

مسألة قال: ولو أن نساء ٗتللن صفوف الرجال فسدت صبلة من خلفهن من الرجال. 
 وٗتريج ا١تذىب يقتضي فساد صبلة من عن ديينها ويسارىا.

فو ثقًة فقدمو ليتم هبم مسألة قال: وإذا حدث باإلمام حدث يقطع صبلتو جذب من خل
الصلوة. فإن كان ىذا الذي قدمو فاتتو ركعة فإذا جلس يف آخر صبلة القوم قام فأًب ما 

 فاتو وسلم الذين خلفو ومل ينتظروه فإن انتظروه حىت سلم هبم جاز.

 باب القول يف السهو وسجدتيو
قيام، أو  مسألة: سجدتا السهو ٕتبان على من قام يف موضع جلوس، أو جلس يف موضع

ركع يف موضع سجود، أو سجد يف موضع ركوع، أو سبح يف موضع قرآة أو قرأ يف موضع 



 تسبيح.
مسألة: وإذا شك الرجل فلم يدر أركعتُت صلى أم ثبلثاً ٖترى وبٌت على غالب ظنو وسجد 

سجدٌب السهو. فإن مل ظنو يف شيء أعاد الصبلة وكذلك إذا أيقن أنو زاد أو نقص 
لقاسم عليو السبلم من ابتلي بكثرة الشك يف صبلتو مضى فيها ومل يلتفت أعادىا وقال ا

 إىل عارض شكو.
 فصل: وإذا أيقن ا١تصلى انو زاد ركعة واحدة يف ا١تكتوبة على سبيل السهو صحت صبلتو.

مسألة: وإذا سها ومل يقعد يف الركعة الثانية للتشهد وقام فإن ذكر قبل أن يبتدئ القراءة 
قام وان مل يذكر حىت يبتدئ القراءة مضى يف صبلتو وسجد سجدٌب قعد وتشهد ٍب 

 السهو.
مسألة قال: وإذا أدرك اإلمام وقد صلى ركعة وعليو سهو فإذا سلم وسجد سجدٌب السهو 

 قام الرجل ومل يسجدمها حىت يتم صبلتو فإذا أ٘تها سجدمها.
 سجدٌب السهو. مسألة قال: وإذا سها الرجل خلف اإلمام ومل يسُو اإلمام سجد ىو

مسألة: وإذا َسها يف صبلتو وسلم تسليمتُت ناسياً أعاد الصلوة وان مل يسلم إال تسليمة 
 واحدة مضى فيها وسجد سجدٌب السهو.

مسألة قال: وإذا نسى التكبَتة األوىل أعاد الصلوة؛ وان نسى غَتىا من التكبَتات جازت 
كلها أعاد الصلوة وان قرأ يف ركعة   الصلوة وسجد سجدٌب السهو. وكذلك إذا نسي القراءة

 ونسي يف غَتىا أجزاه وسجد سجدٌب السهو وكذلك من نسي القنوت سجدمها.
مسألة: وسجدتا السهو بعد التسليم لزيادة كانت أو نقصان، ومن سجدمها قبل التسليم 

 بطلت صبلتو.

تا مسألة قال: وتستحب إعادة التشهد بعدمها. قال: ولو أن رجبل وجب عليو سجد
السهو فنسيهما سجدمها إذا ذكرمها وان كان قد اشتغل عن صبلتو وزال عن مقامو. قال 

 وقال القاسم عليو السبلم وا١تتطوع إذا سها فعليو سجدتا السهو.



 باب القول يف قضاء الصلوات
مسألة: إذا أغمى على الرجل أياماً مل جيب عليو من الصلوات إال اليت أفاق يف وقتها. 

 جين أو يعتل علة ال ديكنو معها أداء الصلوة على وجو من الوجوه. وكذلك الذي
 مسألة قال: وأديا رجل ترك الصبلة عامداً أو ناسياً وجب عليو قضاؤىا.

مسألة قال: وإذا فاتتو صلوات عدة قضاىا كيف شاء يف وقت واحد أو أوقات ٥تتلفة 
 ويقدم النية لكل صبلة.

 اىا استحباباً.مسألة قال: وإذا فاتتو النوافل قض
 مسألة قال: وإذا دخل يف النافلة ٍب أفسدىا مل جيب عليو قضاؤىا.

مسألة وقال القاسم عليو السبلم: ولو أن امرأة دخل عليها وقت الصلوة فلم تصلها حىت 
 حاضت قبل تصرم وقتها مل ٕتب عليها قضاؤىا.

افر وإذا فاتت مسألة: وإذا فاتت ا١تسافر صبلة فقضاىا يف اٟتضر يقضي صبلة ا١تس
 اٟتاضر فقضاىا يف السفر يقضي صبلة اٟتاضر؛ ٗترجياً.

مسألة قال: وإذا تطهر الرجل ٔتاء ٧تس ٥تتلف يف ٧تاستو وىو ال يعلم فان علم وىو يف 
الوقت قضاىا وان مل يعلم إال بعد مضي الوقت مل يقضها. قال وكذلك من صلى يف ثوب 

ن فعل شيئاً من ذلك على طريق اٞتهل دون ٧تس؛ ٗترجياً. قال وىكذا القول يف كل م
التعمد. قال ومن صلى جنباً وىو ناٍس أعادىا يف الوقت وبعده وكذلك من صلى قبل 

 الوقت وىو ال يعلم.

 باب القول يف صبلة السفر وا٠توف
 مسألة: فرض ا١تسافر ركعتان إال ا١تغرب.

 مسألة قال: واقل السفر بريد.
افراً قصر حُت تتوارى عن بيوت أىلو يف ِبٍر سافر أو ْتر مسألة قال: وإذا خرج الرجل مس

 يف بٍَر أو فجور.



مسألة قال: وإذا نوى ا١تسافر إقامة عشرة أيام يف أي موضع كان فعليو اإل٘تام وكذلك لو  
كان يف سفينة فأرست يف جزيرة أو غَتىا فإن أقام على عزم السفر قصر إىل شهر ٍب أًب 

 بعد ذلك.
ان مسافراً خرج من مدينتو إىل بعض ا١تواضع ٍب رجع فمر ٔتدينتو فعليو ان مسألة قال: ولو 

 يتم إذا كانت ا١تدينة وطنو فان كان قد انتقل عنها وصار وطنو يف غَتىا مل يتم.
مسألة قال: ولو ان مسافرا دخل يف الصلوة ٍب عزم على اإلقامة ا٘تها ٍب لو عزم بعد ذلك 

 ا ٗتريج.على السفر مل جيز لو قصرىا. وىذ
مسألة قال: وصبلة ا٠توف ان ينقسم ا١تسلمون قسمُت تقوم فرقة منهم بازاء العدو 

يدفعونو وفرقة يصلى هبم اإلمام يبتدئ فيفتتح الصلوة ٍب يقرأ ويركع ويسجد ٍب يقوم اإلمام 
مع الفرقة األوىل فيطول القراءة وتركع الفرقة األوىل ويتمون ألنفسهم ركعة أخرى ويسلمون 

رفون ويقومون بازاء العدو ٍب تأٌب الفرقة الثانية اليت مل تصل فتفتتح الصلوة خلف وينص
اإلمام فيصلي هبم اإلمام الركعة الثانية ٍب يتشهد اإلمام ويسلم ويقوم الذين بعده فيصلون 

 الركعة الباقية وحدىم.
قة الثانية ركعة؛ مسألة قال: وإذا كانوا يف ا١تغرب صلى اإلمام بالفرقة األوىل ركعتُت وبالفر 

 ٗترجياً.
 مسألة قال القاسم عليو السبلم: وال تصلى صبلة ا٠توف إال يف السفر.

مسألة قال القاسم عليو السبلم: وإذا كان خوف ال يقدرون معو على الصبلة قياماً وركوعاً 
وسجوداً أوموا برؤوسهم إدياًء ويكون السجود أخفض من الركوع. قال: وان مل ديكنهم من 

 لوة إال التكبَت والذكر كربوا وذكروا اهلل سبحانو وفعلوا من ذلك قدر ما ديكنهم.الص

 باب القول يف صبلة اٞتمعة والعيدين
مسألة: ال تصح اٞتمعة إال بشروط: منها عدد ا١تصلُت وىو ان يكونوا ثبلثة سوى اإلمام 

نهبلً إذا كان فيو فصاعداً ومنها ا١تكان الذي يصلى فيو وىو ان يكون مدينة أو قرية أو م



مسجد جُيمع فيو. ومنها الوقت وىو حُت زوال الشمس. ومنها ا٠تطبة وىي خطبتان 
يفصل بينهما ّتلسة. ومنها اإلمام الذي خُيطب لو وىو ان يكون ٦تن ٕتب طاعتو على 

 ا١تسلمُت.
مسألة قال: فإذا حصل ما ذكرنا وأذن ا١تؤذن قام اإلمام فخطب هبم خطبتُت يفصل 

 ّتلسة ٍب تُقام الصلوة فيقوم اإلمام فيصلي هبم ركعتُت جيهر فيهما بالقراءة.بينهما 
مسألة قال: ويستحب ان يقرا يف الركعة األوىل بأم الكتاب وسورة اٞتمعة ويف الثانية بأم 

 الكتاب وسورة ا١تنافقُت.
وك وحضور اٞتمعة واجب عند حصول ما ذكرناه من الشروط إال على ا١تريض وا١ترأة وا١تمل

 ويستحب ٢تم اٟتضور.
 مسألة قال: وان وافق أحد العيدين اٞتمعة جاز االجتزاء بأحدمها إال لئلمام.

 مسألة قا١تسألة قال: : وتكره الصلوة والكبلم عندما خيطب اإلمام.
مسألة قال: ومن فاتتو ا٠تطبة صلى الظهر أربعاً وبٌت على ما يدركو مع اإلمام فان أدرك 

 تُت.منها شيئاً صلى ركع
مسألة قال: وإذا كان الرجل يف بلد نازح عن اإلمام جاز لو ان يصلي اٞتمعة بالناس إذا  

كان يدعو إىل اإلمام وخيطب لو وان مل يكن اإلمام واله وكذلك جيزيو وان مل يصرح 
بالدعاء لو وكٌت ضرورة عنو إذا كان اإلمام ىو ا١تقصود بالنية فأما إذا مل يظهر اإلمام ومل 

 وتو فبل ٕتب اٞتمعة.تظهر دع

مسألة قال: ومن ابتدأ اٞتمعة بتولية اإلمام إياه ٍب اتصل بو نعي اإلمام قبل الفراغ منها 
 ا٘تها ٚتعة.

مسألة: ولو ابتدأ اٞتمعة يف يوم غيم قبل الزوال ٍب علم وىو يف ا٠تطبة أو الصلوة استأنف 
 ا٠تطبة والصلوة الن ا٠تطبة ٔتنزلة الصلوة.

ة العيدين ركعتان يبتدي اإلمام فيفتتح الصلوة ٍب يقرأ فاٖتة الكتاب مسألة قال: وصبل



وسورة من ا١تفصل ويكرب سبع تكبَتات يقول بُت كل تكبَتتُت اهلل اكرب كبَتاً واٟتمد هلل  
كثَتاً وسبحان اهلل بكرًة وأصيبلً ٍب يركع ٍب يسجد سجدتُت ٍب يقوم فيقرأ فاٖتة الكتاب 

 مثال ما كرب أوال ٍب يركع ٍب يسجد سجدتُت ٍب يتشهد ويسلم.وسورة ٍب يكرب ٜتساً على 
مسألة قال: ٍب يعلو راحلتو أو منربه فيخطب ويكرب قبل أن يتكلم با٠تطبة تسع تكبَتات 

ويكرب بعد الفراغ منها سبع تكبَتات. ويعلم الناس ما حيتاجون إليو من زكاة الفطر. ٍب 
ثانية ٍب يكرب سبعاً وينزل. وكذلك يفعل يف جيلس جلسة خفيفة ٍب يعود وخيطب ا٠تطبة ال

عيد األضحى إال انو يفصل يف خطبة األضحى بُت كبلمو بان يقول اهلل اكرب اهلل اكرب ال 
الو إال اهلل واهلل اكرب كبَتا واٟتمد هلل كثَتا على ما أعطانا وأوالنا وأحل لنا من هبيمة 

وحيث الناس على الذبائح ويعرفهم ما األنعام. ٍب يعود إىل ا٠تطبة يفعل ذلك ثبلث مرات 
 حيتاجون إليو من ذلك.

 مسألة: وليس لصبلة العيدين أذان وال إقامة.
 مسألة قال: ويستحب ١تن صلى صبلة العيدين ان يصلي قبلهما ركعتُت ببل تكبَت.

 مسألة: ومن صلى العيدين وحده صبلمها على ما بيناه بالتكبَتات.

ة الفجر يوم عرفة إىل صبلة العصر من آخر أيام التشريق مسألة: وتكبَت التشريق من صبل
دبر ثبلث وعشرين صبلة يقول اهلل اكرب اهلل اكرب ال الو إال اهلل واهلل اكرب اهلل اكرب وهلل 
اٟتمد واٟتمد هلل على ما ىدانا وأوالنا وأحل لنا من هبيمة األنعام. وقال يف األحكام 

 كثَتا وسبحان اهلل بكره وأصيبلً.يقول: واهلل اكرب كبَتا واٟتمد هلل  
مسألة قال: ويكرب دبر كل صبلة فريضة أو نافلة ويكرب يوم الفطر حُت خيرج اإلمام إىل ان 

 يبتدئ ا٠تطبة.

 باب القول يف صبلة الكسوف واالستسقاء
مسألة: صبلة الكسوف عشر ركعات يف أربع سجدات يقوم اإلمام ويصطف ا١تسلمون 

اٖتة الكتاب وما تيسر ٍب يركع ٍب يرفع رأسو ٍب يقرأ ٍب يركع ٍب يرفع وراءه فيكرب ٍب يقرأ ف



رأسو ٍب يقرا حىت يفعل ذلك ٜتس مرات ٍب إذا رفع رأسو من الركوع ا٠تامس كرب وسجد 
سجدتُت ٍب يقوم ويفعل كما فعل أوال ٍب يتشهد ويسلم. ويستحب ان يثبت مكانو ويكثر 

لنفسو وللمسلمُت وجيهر بالقراءة وان شاء خافت  من االستغفار والتهليل ويدعو ٔتا حضره
 هبا.

 فصل: واستحب حيِت عليو السبلم ان يكرر قرأة قل أعوذ برب الفلق يف صبلة الكسوف.
مسألة قال: واالستسقاء ان خيرج ا١تسلمون الذين أصاهبم اٞتدب إىل ساحة بلدىم 

بتسليمو ٍب يستغفر اهلل فيجتمعون ٍب يتقدم إمامهم فيصلي هبم أربع ركعات يفصل بينها 
 ويستغفره ا١تسلمون وجيأرون بالدعاء ومسألة الرٛتة وحيدثون التوبة ويسألون قبو٢تا.

مسألة قال: ٍب يقلب اإلمام شق ردائو الذي على منكبو األدين فيجعلو على منكبو األيسر 
 والذي على منكبو األيسر جيعلو على منكبو األدين ٍب ينصرف وينصرف الناس معو.

مسألة قال: وان مل يكن إمام ظاىر لبلستسقاء يفعل إمام مسجدىم كذلك إذا أجدب 
 بلدىم.

 باب القول يف توجيو ا١تيت
مسألة: احسن التوجيو ان يُلقي ا١تيت عند موتو وعند غسلو على ظهره ويستقبل بوجهو 

 القبلة وُتصّف قدماه مستقبل القبلة ليعتدل وجهو مستقببل ٢تا بكليتو.
 ال حيل الصياح عليو وال لطم الوجو وال ٜتشو وال شق اٞتيب.مسألة: و 

مسألة قال: وال ينبغي ١تن مات يف أول النهار ان يبيت إال يف قربه ومن مات يف أول الليل 
أحببنا ان ال يصبح إال يف قربه إال ان يكون غريقاً أو صاحب ىدم أو مًتٝتاً فإنو جيب 

 التأين هبم.
رأة اٟتامل ويف بطنها ولد يتحرك شق بطنها واستخرج ولدىا ٍب مسألة قال: وإذا ماتت ا١ت

 يفعل هبا ما يفعل بسائر ا١توتى من الغسل وغَته.



 باب القول يف غسل ا١تيت
مسألة: جيب على ا١تسلمُت غسل من مات منهم. وكذلك الكافر إذا شهد شهادة اٟتق 

يدفن بثيابو وال يغسل إال ان قبل ان ديوت إال ان يكون شهيداً مات يف ارض ا١تعركة فإنو 
يكون خفا أو منطفة أو فروا فانو يقلع عنو وكذلك السراويل إال ان يصيبو دم. وان ُحّول 

 من ا١تعركة وفيو شيء من الرمق فّعل بو ما يُفعل بسائر ا١توتى ويصلى عليو يف اٟتالُت.
تهل قبل ان ديوت مسألة: والصيب إذا مات قبل ان يستهل مل يغسل ومل ُيصل عليو. وان اس

 فعل بو ذلك.
مسألة قال: واحملًتق بالنار يصب عليو ا١تاء ان خشي ان يتقطع وان مل خيشى غسل 

 وكذلك الغريق.
مسألة قال: وال بأس ان يغسل الرجل زوجتو وا١ترأة زوجها. ويتقيان النظر إىل العورة. 

مع ا١تيت ٤ترم ازّره  وكذلك ان مات الرجل بُت النساء أو ماتت ا١ترأة بُت الرجال وكان
وسكب عليو ا١تاء وغسل بدنو بيديو ومل ديس العورة ومل يدن منها ويسكب ا١تاء عليها 

سكباً. وان مل يكن معو ٤ترم ديم إال ان يكون ا١تاء ينقيو بالسكب فانو سكب عليو وال 
يكشف شيء من بدنو وشعره. وقال القاسم عليو السبلم والنساء يغسلن الغبلم الذي مل 

 حيتلم إذا مل يكن معهن رجل.
مسألة قال: القاسم عليو السبلم واٞتنب واٟتائض يغسبلن إذا ماتا على ذلك من حا٢تما. 

 وال يستحب ٢تما غسل ا١تيت إال ان تدعو الضرورة إىل ذلك فأيهما كان تيمم وغسل.

مَّ وضوءه. مسألة: وغسل ا١تيت كالغسل من اٞتنابة يُغسَّل فمو وأسنانو وشفتاه وانفو ويُتمَ 
ويستحب ان يغسل ثبلث غسبلت أوالىن باٟترض والثانية بالسدر والثالثة بالكافور. وان 
مل يوجد ذلك فبل بأس ان يغسل الغسبلت الثبلث با١تاء القراح. وال بأس بتسخُت ا١تاء لو 
فان حدث بعد ذلك حدث ُ٘تم الغسل ٜتساً فإن حدث بعد ذلك حدث ٘تم سبعاً. وما 

احتيل يف رده بالكرسف وغَته. وما حدث بعد التكفُت ال يوجب تكرير  كان بعد ذلك



الغسل. ويدفن ْتالو وال ديشط شعره وال يؤخذ وال يقلم ظفره. قال القاسم عليو السبلم 
وما يسقط عنو من شعر أو ظفر رد يف كفنو. ويستحب ان يغسل يف موضع مستور من 

 فوقو. ويستحب االغتسال ١تن غسل ا١تيت.

 لقول يف تكفُت ا١تيت وٖتنيطوباب ا
مسألة: يبسط الكفن يف مكان نظيف وتذر الذريرة عليو ٍب يوضع عليو ا١تيت. ويوضع 

شيء من الكافور على مساجده جبهتو وانفو ويديو وركبتيو ورجليو. وال بأس ان يكون يف 
و اٟتنوط شيء من ا١تسك. ويكفن يف ما ديكن من الثياب من سبعة أو ٜتسة أو ثبلثة أ

واحد. فإن كفن يف ثبلثة أزر ٔتئزر وأدرج يف اثنُت. وان كفن يف ٜتسة ألبس قميصاً أزر 
بواحد وادرج يف ثبلثة على ما ذكره يف ا١تنتخب. وقال يف األحكام ان ُكفن يف ٜتسة 
أثواب البس قميصاً وأزر ٔتئزر وعمم بعمامة وادرج يف اثنتُت وان كفن يف سبعة البس 

وأزر ٔتئزر وادرج يف أربعة.وا١ترأة تعصب ٓتمار بدل العمامة. وإذا مل  قميصاً وعمم بعمامة
يوجد شيء من الكفن فانو يواري شيء من النبات فان أعوز فانو يواري ٔتا أمكن. وال 

بأس ان تكفن ا١ترأة يف ثياهبا ا١تصبوغة. ويصلح ذلك للرجال عند الضرورة. والبياض احب 
 إلينا.

 الصلوة عليوباب القول يف ٛتل ا١تيت و 
مسألة: يستحب ١تن أراد ٛتل اٞتنازة ان يبدأ ٔتقدم ميامنها ٍب ٔتؤخرىا ٍب ٔتقدم مياسرىا ٍب 

 ٔتؤخرىا. وا١تشي خلف اٞتنازة افضل منو أمامها.
 مسألة قال: ويصلى على من مات من ا١تسلمُت وال يصلى على الفاسق.

سواق. وال بأس باإليذان ويستحب مسألة: ويكره للنساء اتباع اٞتنائز ويكره النعي يف األ
الصلوة على ا١تيت يف أوقات الصلوات ا١تفروضات. قال وقال القاسم عليو السبلم وكذلك 

 التقبَت. ويكره يف األوقات اليت هنى عن الصلوة فيها.
مسألة قال: ويكرب على اٞتنائز ٜتس تكبَتات. قال وقال القاسم عليو السبلم ويرفع يديو 



 فقط.يف أول تكبَته 
مسألة قال: وال نضيق على ا١تصلي على ا١تيت ما قال من الدعاء بُت التكبَتات ويستحب 
لو ان يقرا بفاٖتة الكتاب بعد التكبَتة األوىل وقل ىو اهلل أحد بعد التكبَت الثانية وقل أعوذ 

د برب الفلق بعد التكبَتة الثالثة وبعد الرابعة يدعو للميت ان كان من ا١تؤمنُت ويسلم بع
ا٠تامسة عن ديينو وعن مشالو ومن فاتو شيء من التكبَتات أًب بعد انصراف اإلمام قبل ان 

 يرفع ا١تيت.
فصل: ومن خشي ان يفوتو الصلوة على ا١تيت يتيمم وصلى وال يستحب بغَت طهور. 

 ويستحب لئلمام ان يقف من الرجال حذاء السرة ومن النساء حذا اللبة.

ئز األحرار والعبيد والنساء واإلماء وضع جنائز األحرار الرجال مسألة قال: وإذا اجتمع جنا
أمام اإلمام ويوضع جنائز الولدان األحرار الذكور ْتيث تلي جنائز األحرار وجنائز العبيد 

ْتيث تلي جنائز الولدان وجنائز النساء اٟتراير ْتيث تلي جنائز العبيد وجنائز اإلماء ْتيث 
 ا١تنتخب توضع جنائز األحرار الرجال ْتيث تلي اإلمام ٍب تلي جنائز اٟتراير. )وقال يف

جنائز الولدان األحرار ٍب جنائز النساء اٟترائر ٍب جنائز العبيد ٍب جنائز اإلماء ويصلى 
 عليهم صبلة جنازة واحدة وينوي الصبلة عليهم.(

ىا مع مسألة: وإذا وضعت اٞتنازة بُت يدي اإلمام فكرب عليها تكبَته ٍب أتت أخرى نوا
 اٞتنازة األوىل عند التكبَتة الثانية أًب التكبَتات ستاً ٍب كذلك ان قدمت جنازة بعد أخرى.
مسألة قال: القاسم عليو السبلم وإذا حضرت جنازة وصبلة مكتوبة بدأت بأيهما شئت 

 إال إذا خفت فوات ا١تكتوبة فإنك تبدأ هبا.
م با١تغفرة وال ينبغي ان يشهد جنائزىم. مسألة: وال بأس بالتعزية ألىل الذمة إذا مل يدع ٢ت

قال وإذا ماتت الذمية ويف بطنها ولُد مسلم مل يتغَت حكمها عن حكم أىل ملتها بل 
 تدفن يف مقابرىم وال يعمل هبا إال ما يعمل ٔتوتاىم.



فصل: قال حيي بن اٟتسُت عليو السبلم وال يلي غسل ا١تيت إال أوىل الناس بو أو أظهر 
 من أىل ملتو. من يقدر عليو

 باب القول يف الدفن
مسألة: ينبغي للمسلمُت ان يلحدوا ١توتاىم إال ان يكون ا١تكان غَت ٤تتمل للحد فتضرح. 
ويكره ان يبسط للميت يف قربه شيء وكذلك الًتويق وإدخال األجر فيو وال بأس بالقصب 

م عليو السبلم واللنب وكذلك التطيُت وطرح الرضراض فوقو ليمتاز من غَته. قال القاس
ويكره التجصيص وكذلك التسقيف. قال ويستحب ان يدخل ا١تيت إىل القرب من غَت 

جهة رأسو بوضع اٞتنازة عند موضع الرجلُت من القرب ويسل ا١تيت سبل وحيرف وجهو إىل 
القبلة ٖتريفاً ويوسد من بعض قربه أما تراباً وإما نشراً من اللحد يعمل وال يوسد غَت ذلك 

ل القاسم عليو السبلم وال يدفن ٚتاعة يف قرب واحد إال من ضرورة فان دعت قال وقا
الضرورة إىل ذلك حجز بينهم ْتواجز من الًتاب. قال ويستحب للرجل ان حيثي على القرب 

ثبلث حثيات من الًتاب. ويستحب تربيع القرب وىو احب إلينا من التسنيم وال بأس بو. 
من ديوت يف البحر وال ديكن من دفنو يف الرب انو يغسل  قال وقال القاسم عليو السبلم يف

 ويكفن ويعصب ٍب يرسب يف البحر.

 باب القول يف كيفية وجوب الزكوة
مسألة: ٕتب الزكوة يف أصول األموال ْتصول الشرطُت أحدمها النصاب والثاين حلول 

د فيو من اٟتول إال ما أخرجت األرض فان الزكوة ٕتب فيو عند بلوغو وإدراكو. وال ب
التقدير. وتقدير ٚتيع ما جيب فيو الزكوة ال يعدو ان يكون بالوزن ٨تو ما يقدر بو الذىب 
والفضة أو العدد ٨تو ما يقدر بو ا١تواشي من اإلبل والبقر والغنم أو الكيل ٨تو ما يقدر بو 

وما ما يكال ٦تا أخرجت األرض أو القيمة ٨تو ما يقدر بو أموال التجارة وما جرى ٣تراىا 
 ال يكال ٦تا أخرجت األرض.

مسألة قال ولو ان رجبل ملك النصاب يف أول اٟتول ٍب استفاد إليو يف بعض اٟتول شيئاً 



من جنسو لزمو عند راس اٟتول إخراج الزكوة عن األصل وا١تستفاد ٚتيعاً سواء كان ذلك 
 عيناً أو غَته.

بلد ا١تسلمُت فغاب عنو سنُت مسألة قال: ولو ان رجبل ضاع منو مال سرقًة أو غَتىا يف 
لزمو أن خيرج زكاتو مىت ظفر بو للسنُت ا١تتقدمة وان غلب عليو ا١تشركون يف دار اٟترب 

 فبقي يف أيديهم سنُت ٍب ظفر بو صاحبو مل يلزمو زكاتو ١تا قضى من السنُت.
ل مسألة قال: ومن صرف ماال لو يف ٕتارة يلزمو يف مثلو الزكوة ٍب زاد سعره أو نقص قب

 اٟتول لزمتو الزكوة على ما تكون من قيمتو عند انتهاء اٟتول زادت أو نقصت.
 مسألة: ومن كان عليو دين يستغرق مالو أو يويف عليو مل تسقط لذلك زكاة مالو.

مسألة قال: وصاحب الدين إذا استوفاه زكاه ١تا مضى من السنُت إال أن ينقصو الزكوة من 
 م وكذلك القول يف صداق ا١ترأة يكون على زوجها.النصاب. قال القاسم عليو السبل

 مسألة قال: والزكوة واجبة يف اٟتلي وا١تراكب وأواين الذىب والفضة.

 مسألة: والزكوة واجبو يف مال اليتيم.
 مسألة قال: وما يأخذ السلطان اٞتائر ال يسقط الزكوة الواجبة.

 مسألة: وا٠تراج ال يسقط العشر بل جيمع بينهما.
قال: وأموال العبد زكاتو على مواله خيرجها ٦تا يف يده أو من غَت ذلك وكذلك مال مسألة 

 ا١تدبر وأم الولد.
مسألة فأما ا١تكاتب فمالو موقوف إىل ان يعتق أو يرجع يف الرق فان عتق لزمتو الزكوة ١تا 

 مضى من السنُت وان عاد يف الرق لزمت مواله.
الكسوة وا٠تيل واالبل العوامل ما مل تكن للتجارة أو مسألة قال وال زكوة يف الدور وا٠تدم و 

ما جيري ٣تراىا وال يضم شيء من االصناف إىل غَته ليجب فيو الزكوة خبل الذىب 
 والفضة.

مسألة قال: وكل مال تلف قبل وجوب العشر فيو فبل زكاة على صاحبو ووقت وجوهبا ىو 



 ان يصَت فيو حبو ويؤمن فساده ويتبُت صبلحو.
ال: وإذا كان كذلك وجب خرصو فإذا حصد أو جد أو قطف اخذ منو عشر ما  مسألة ق

 كان خرص فيو أو نصف عشرة على قدر سقيو.

 باب القول يف زكاة الذىب والفضة
مسألة: ال زكاة يف الذىب حىت تبلغ عشرين مثقااًل. فإذا بلغ عشرين مثقاال ففيو ربع عشره 

وجب يف الزيادة ربع عشرىا. وال جيب يف  وىو نصف مثقال فان زاد عليو قليل أو كثَت
الفضة حىت تبلغ مائيت درىم فإذا بلغت مائيت درىم ففيها ربع عشرىا وىو ٜتسة دراىم. 

 والقول يف زيادهتا كالقول يف زيادة الذىب.
مسألة قال: ولو نقص من الذىب مقدار حبة أو من الفضة عن مائيت درىم ذلك القدر مل 

 ٕتب فيو الزكوة.
قال: ولو كان يف الذىب والفضة ردئ مل تسقط بو الزكوة إال ان تكون ستوقاً أو ما   مسألة

 كان يف حكمو.
مسألة قال: ومن كان عنده ذىب قاصر عن النصاب ومثلو من الفضة مىت ضم أحدمها 

إىل صاحبو ًب النصاب وجب ان يضم ضماً حيصل معو النصاب وخيرج منو الزكوة وكذلك 
 يكون بعضو ذىباً وبعضو فضة. القول يف اٟتلي الذي

فصل: قال حيِت بن اٟتسُت عليو السبلم يضم بالتقوًن وىو قول القاسم عليو السبلم 
 والناصر للحق رضي اهلل عنو وقال زيد بن علي صلوات اهلل عليو يضم باألجزاء.

اج مسألة قال: وإذا بقي عند رجل ذىب أو فضة أو مها ٚتيعاً سنُت مل يزكها فيها لزمو إخر 
الزكوة للسنة األوىل منها كمبل ٍب للثانية ٦تا بقي بعد إخراج الزكوة للسنة األوىل ٍب كذلك 

 إىل ان ينحط عن النصاب وكذلك القول يف زكوة ا١تاشية إذا تأخرت.
مسألة: وال بأس بأخذ الذىب عن الفضة والفضة عن الذىب يف الزكوة وال جيوز ذلك يف 

 غَتمها من األموال.



 يف زكاة ا١تواشي باب القول
مسألة: ال زكاة يف ا١تاشية إال ان تكون سائمة فأما العوامل من اإلبل والبقر ا١تعلوفة وكذا 

 ا١تعلوفة من الشاة فبل زكاة فيها.
مسألة قال وال زكاة يف اإلبل حىت تكون ٜتساً فإذا بلغت ٜتساً ففهيا شاه ويف عشر 

ع شياة ويف ٜتس وعشرين بنت ٥تاض شاتان ويف ٜتس عشرة ثبلث شياة ويف عشرين أرب
ويف ست وثبلثُت بنت لبون ويف ست وأربعُت حقة ويف إحدى وستُت جذعة ويف ستة 

وسبعُت ابنتا لبون ويف إحدى وتسعُت حقتان إىل عشرين ومائة ٍب تستأنف الفريضة بعد 
 ذلك بالغة ما بلغت.

يوجد فان كان فوق ما  مسألة: وإذا لزم صاحب اإلبل سن ومل يوجد يف ابلو اخذ منو ما
لزمو رد ا١تصدق عليو فضل ما بينو وبُت ما لزمو وان كان دونو رد على ا١تصدق فضل ما 

 بينهما.
 مسألة قال: وال يؤخذ قيمة ما وجب من الزكوة بل يؤخذ من عُت ما وجبت فيو.
 عة.مسألة قال وال زكاة يف البقر حىت تبلغ ثبلثُت فإذا بلغت ثبلثُت ففيها تبيع أو تبي

مسألة قال: ويف أربعُت مسنة ويف ستُت تبيعان وما زاد فعلى ىذا اٟتساب يف كل ثبلثُت 
 تبيع أو تبيعة ويف كل أربعُت مسنة.

مسألة قال: وإذا بلغت البقر مبلغاً يصلح ان يؤخذ منو عدد من التبايع وعدد من ا١تسان 
 اخذ من ا١تسان.

ُت شاه فإذا بلغت أربعُت شاه ففيها شاه ويف مسألة قال: وال زكوة يف الغنم حىت تبلغ أربع
إحدى ومائة وعشرين شاتان ويف مائيت شاه وشاه ثبلث شياة فإذا كثرت الغنم ففي كل 

 مائة شاه.
مسألة قال: وال معترب باجتماع ا١تواشي وتفرقها يف ا١تراعي وإمنا ا١تعترب باجتماعها يف ا١تلك 

 وتفرقها فيو.



قاص وىي اليت بُت عددي ما جيب فيو الزكوة مثل ما بُت مسألة قال: وال شيء يف األو 
ٜتس من اإلبل إىل عشر وبُت عشر منها إىل ٜتس عشرة وبُت ثبلثُت من البقر إىل أربعُت 
وبُت أربعُت منها إىل ستُت وبُت أربعُت من الشاة إىل إحدى وعشرين ومائة وما بُت ذلك 

 منها إىل مائيت شاه وشاه.
صدق ما سرح من ا١تاشية يف ا١ترتع وتقرم من صغارىا وكبارىا ابلها مسألة قال: ويعّد ا١ت

 وبقرىا وغنمها.
مسألة قال: واالبل السائمة وان ٛتل عليها يف السنة دفعات فهي سائمة إذا كانت ترعى 

اكثر السنة فان ٛتل عليها اكثر السنة وكان رعيها دون ذلك مل يلزمو من الزكوة إال إذا  
 أو التجارة فان فيها إذا حال عليها اٟتول ربع عشر قيمتها. كانت موقوفة للكرى

مسألة قال: وكذلك ا٠تيل واٟتمَت إذا كانت للنتاج أو للكرى أو التجارة ففيها ربع عشر 
 قيمتها.

 مسألة قال: فان أمسك شيء ٦تا ذكرنا للركوب أو ما أشبهو مل يلزم فيو الزكوة أصبل.
اً من اإلبل أو أربعُت شاه مل يلزم واحداً منهما الزكوة مسألة قال: ولو ان رجلُت ملكا ٜتس

 فان كان ملكاً عشراً من اإلبل أو ٙتانُت شاه بينهما نصفُت لزم كل واحد منهما شاه شاه.
مسألة قال: يف ا١تنتخب ولو ان رجبل مات وخلف ثبلثة بنُت ومائة شاة ومل يقتسموىا 

ال وكذلك ان بقيت يف أيديهم سنُت  حىت حال عليها اٟتول أخذ ا١تصدق منها شاه. ق
 كثَتة أخذ ا١تصدق كل سنة منها شاه.

مسألة قال: ولو ملك رجبلن ٙتانُت شاه ألحدمها ثبلثة أرباعها ولآلخر ربعها وجب فيها 
شاه فإذا أخذىا ا١تصدق رد صاحب األكثر على صاحب األقل قيمة ربع شاه. ولو كان 

ا ولآلخر ٜتساىا لزم كل واحد منهما شاه شاه بينهما مائة شاه ألحدمها ثبلثة أٜتاسه
فإذا اخذ ا١تصدق منها شاتُت رد صاحب األقل على صاحب األكثر قيمة ٜتس شاه. 

 وكذلك القول يف اإلبل والبقر تكون بُت الشريكُت أو الشركاء.



 باب القول يف زكوة ما أخرجت األرض
يحاً أو ٔتاء السماء أو ما  مسألة: يلزم العشر يف كل ما أخرجت األرض ان كان سقيو س

كان من الشجر بعبل وان كان ٦تا يسقى بالدوايل و ا٠تطارات ففيو نصف العشر وان كان 
 يسقى نصف السنة بالدوايل ونصفها سيحاً أخذت الصدقة ْتساب ذلك.

مسألة قال: فان كان يسقى نصف السنة بالدوايل ونصفها سيحاً أو ٔتاء السماء اخذ منو 
 ْتساب ذلك.

ألة قال: وال تلزم الصدقة فيما أخرجت األرض ان كان ٦تا يكال حىت يبلغ ٜتسة أوسق مس
 والوسق ستون صاعا بصاع النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

 مسألة قال: والصاع ثلث مكوك العراق.
مسألة قال: وان كان ٦تا ال يكال فبل زكاة فيو حىت تبلغ قيمتو يف السنة مائيت درىم سواء 

 السنة دفعة أو دفعتُت أو اكثر من ذلك. اغّل يف
مسألة قال: وأما العنب فانو خيرص فان غلب يف الظن انو إذا زبب بلغ ٜتسة أوسق 

 وجبت فيو الصدقة وان كان دون ذلك مل ٕتب.
مسألة قال: وال يضم شيء من األجناس إىل غَته لتجب فيو الزكوة لو كان عنده ٜتسة 

لو من الشعَت ومثلو من الذرة ومثلو من األرز مل يلزم يف أوسق إال صاعاً من اٟتنطة ومث
شيء منو زكوة وكذلك ان كان لو خوخ قيمتو مائة وتسعون درمها ومثلو من األجاص ومثلو 

من الرمان ومثلو من البطيخ مل يلزم يف شيء منو زكوة وكذلك القول يف القطن واٟتنا 
 والقصب والكتان.

شيء ٦تا ذكرنا ال ٦تا يكال وال ٦تا ال يكال وإمنا يؤخذ  مسألة قال: وال تؤخذ القيمة من
من عُت ما وجبت فيو الصدقة إال ان تكون قثاء أو بطيخاً أو أشبو ذلك ٦تا يأٌب يف السنة 

دفعات كبَتة وال ديكن حبس أو٢تا على آخرىا فإهنا تؤخذ من ٙتنها أخراً ان بلغ مائيت 
ى قدر سقيو. قال فان خرج منها يف كل درىم أو اكثر من ذلك عشره أو نصف عشره عل



 دفعة ما تكون قيمتو مائيت درىم أخذت الصدقة من عينة ومل تؤخذ من قيمتو.
مسألة قال: والعسل يعمل يف تزكيتو كما يعمل يف سائر ما ذكرناه ٦تا ال يكال ٦تا أخرجت 

 األرض.
نة من حفر أو دلٍو مسألة قال: وينبغي ان تؤخذ أعشار الزروع قبل ان يؤخذ منها شيء ١تؤ 

 ونفقة عمال أو غَت ذلك.

 باب القول يف أحكام األرضُت
مسألة: اعلم ان أحكامها ٗتتلف فمنها ارض افتتحها ا١تسلمون عنوه فاقتسموىا بينهم 
فهي ٢تم ملك وال يلزمهم فيها إال العشر. وأرض اسلم عليها أىلها طوعاً فليس عليهم 

 سلم فهي لو وال يلزمو أيضاً إال العشر.فيها إال العشر. وارض أحياىا رجل م
مسألة قال: وارض اجلي عنها أىلها من غَت ان يوجف عليهم ٓتيل وال ركاب فهي إلمام 

 ا١تسلمُت وال يلزمو فيها إال العشر.
مسألة قال: وارض افتتحها ا١تسلمون وتركوىا يف أيدي الذين كانت ٢تم من قبل وضربوا 

يء بعينو من النصف أو الثلث أو اقل أو اكثر فهي ارض عليها خراجاً أو عوملوا على ش
 خراج يؤخذ ذلك منهم.

مسألة قال: وارض صاحل عليها أىلها وىم يف منعة فيؤخذ منهم ما َصاٟتوا عليو فما اخذ 
من ىذين الصنفُت من األرض فهو فئ يرد إىل بيت مال ا١تسلمُت وال جيري ٣ترى 

ت فان اسلم أىلها بعد ذلك أو صارت األرض يف الصدقات بل حيل ١تن ال حيل لو الزكوا
 أيدي ا١تسلمُت لزم فيها العشر مع ا٠تراج.

مسألة قال: وأديا ارض أحياىا رجل مسلم فهي لو ولورثتو من بعده ما مل يكن ملكها أحد 
 قبلو.

 باب القول يف زكاة أموال التجارة وما كان يف حكمها
نصاب وحال عليو اٟتول وجب فيو ربع عشر مسألة: كل مال للتجارة إذا بلغت قيمتو ال



 قيمتو ثياباً كانت األموال أو ماشية أو مأكوالً أو غَت ذلك.
مسألة قال: وأديا رجل اٗتذ دوراً أو حوانيت ليسكنها ويتجر فيها فليس عليو يف قيمة 

و شيء منها زكوة وكذلك ان اٗتذ عبيداً ليستخدمهم يف التجارة أو غَتىا أو ماشية يركبها أ
 حيمل عليها أموال ٕتارتو أو غَتىا فبل زكوة يف قيمة شيء منها.

مسألة قال: فان اٗتذ الدور واٟتوانيت وكذلك العبيد وا١تاشية ليستغلها أو ليتجر فيها 
 نفسها لزمت الزكوة يف قيمتها.

مسألة قال: ولو ان رجبل اجتمع عنده من صوف أغنامو ووبر أنعامو وما أشبو ذلك من 
واألدىان ما يزيد قيمتو على النصاب مل يلزم فيو الزكوة إال ان يعاوض هبا غَتىا األلبان 

 متجراً فيجب الزكوة حينئٍذ يف قيمة ما يأخذه عوضاً لو حال عليو اٟتول.

 باب القول فيما يؤخذ من ٕتار أىل الذمة
لى مسألة: يؤخذ من ٕتار أىل الذمة نصف عشر ما يأتون بو من أموا٢تم ويتجرون فيو ع

ا١تسلمُت يف أرض اإلسبلم إذا أتوا من بلد شاسع إىل بلد شاسع فأما من إتر منهم يف 
 مصره فبل يؤخذ منو سوى اٞتزية.

مسألة قال: وتؤخذ اٞتزية من مياسَتىم ورؤسائهم من كل واحد ٙتانية وأربعون درمها ومن 
ئهم من كل أوساطهم وٕتارىم من كل واحد أربعة وعشرون درمها ومن ضعفائهم وفقرا

 واحد إثنا عشر درمها.
 مسألة قال: وال تؤخذ اٞتزية من نسائهم وال من صبياهنم وال من ٦تاليكهم.

مسألة قال: ويؤخذ من بٍت تغلب نصارى اٞتزيرة ضعف ما يؤخذ من ا١تسلمُت من زكاهتم 
 إىل آخر الفصل.

 ة.مسألة قال: وٚتيع ما يؤخذ من أىل الذمة فئ حيل ١تن ال حيل لو الصدق
مسألة قال: وال يؤاجر أىل الذمة شيئاً من األراضي ا١تغلة اليت ىي للمسلمُت وال تباع 

 منهم مزارعهم لئبل تبطل أعشارىا.



 باب القول يف كيفية اخذ الزكوة
صدق ان ال ينزل على أحد ٦تن يأخذ منو الصدقة وال يأخذ منو 

ُ
مسألة: جيب على ا١ت

ت مال ا١تسلمُت إال ان يطلقو لو اإلمام لضرب من ا٢تدية فان قبل شيئاً من ذلك فهو لبي
 الصبلح وكذلك حكم ٚتيع عمال األئمة.

مسألة قال: وجيب إذا ورد ا١تناىل ان يقسم غنم كل رجل قسمُت ٍب خيَته يف القسمُت 
ويأخذ الصدقة من القسم الثاين وكذلك يفعل باإلبل والبقر إىل آخر ما ذكر أنو يفعل إذا 

 ن الكْرم ٨تو من ذلك.أراد اخذ العشر م
 مسألة قال: ولصاحب ا١تال ان يشًتي من ا١تصدق ما يأخذه من الصدقة.

مسألة قال: ولئلمام ان جيرب الرعية على دفع أموا٢تم كلها إليو من الذىب والفضة وغَتمها 
 ومىت اهتم صاحب ا١تال بإخفاء شيء تلزمو فيو الصدقة استحلف احتياطاً.

ن ٗترج زكوة قوم من بلدىم وفيهم فقراء إال ان يرى اإلمام ذلك مسألة قال: وال ينبغي ا
 صبلحاً.

مسألة قال: ولو ان قوماً أبطأ عنهم ا١تصدق فاخرجوا صدقاهتم إىل مستحقيها من الفقراء 
أجازه ا١تصدق بعد ان يعلمهم ان عادوا ١تثلو مل جيزه ٢تم فان عادوا إىل مثل ذلك مل جيزه 

وإذا ادعوا يف أول األمر اهنم قد أخرجوىا ْتث ا١تصدق عن  ٢تم، أخذىم بإعادة الصدقة
 ذلك وطلب البينة فان صح ذلك وإال طالبهم هبا أخذىا منهم.

 مسألة قال: وإذا مل يكن يف الزمان إمام عادل فرق الزكوات أىلها على ما ذكره اهلل تعاىل.

هلكت قبل تفريقها يف مسألة قال: ولو ان من وجبت عليو الزكوة أخرجها من مالو وعز٢تا ف
أىلها فعليو ضماهنا. وكذلك ان أخرجها من بلد ىو فيو إىل بلد اإلمام فضاعت يف الطرق 

فعليو الضمان. فان تلفت بعد ما صارت يف يد اإلمام أو يف يد وكيل اإلمام فبل ضمان 
على صاحب ا١تال. ولو أن اإلمام تسلمها من صاحب ا١تال أو تسلمها وكيل اإلمام ٍب 

دعها صاحب ا١تال فتلفت مل يكن على صاحب ا١تال ضماهنا فان أمره ا١تصدق ان أو 



 يعز٢تا فعز٢تا فتلفت قبل ان تصل إىل ا١تصدق ضمنها صاحب ا١تال.
مسألة قال: ولو ان مصدقاً جاء إىل من وجبت عليو العشر فوجده قد باع غلتو كلها اخذ 

لعشر الذي أخذ منو وان كان ا١تشًتي العشر من ا١تشًتي ورجع ا١تشًتي على البائع بثمن ا
 قد استهلكو اخذ ا١تصدق من البائع قيمتو.

 مسألة: وتعجيل الزكوة جائز.

 باب القول يف صفة من توضع فيهم الزكاة
مسألة: توضع الزكوة يف الثمانية االصناف الذين وصفهم اهلل يف كتابو وكلما استغٌت صنف 

ام ان يضع ذلك يف صنف منهم إذا مل يكن منهم رجعت حصتو على احملتاج منهم ولئلم
 فيو إجحاف بالباقُت.

مسألة قال: واألصناف الثمانية ىم الفقراء وىم الذين ال ديلكون إال ا١تنزل وا٠تادم وثياب 
األبدان وما أشبو ذلك. وا١تساكُت وىم الذين يربون على الفقراء يف الضعف والفاقو 

 باة ٢تا وا١تتولون ألخذىا.ومساس اٟتاجة، والعاملون عليها وىم اٞت
مسألة قال: وا١تؤلفة قلوهبم وىم أىل الدنيا ا١تائلون إليها إذا مل يكن با١تسلمُت غٌت عنهم 

 فحينئٍذ يلزم اإلمام من تألفهم ما كان يلزم النيب صلى اهلل عليو والو وسلم.
 مسألة: والرقاب ىم ا١تكاتبون.

 ون يف غَت سرف وال إنفاق يف معصية.مسألة قال: والغارمون ىم الذين لزمتهم الدي
مسألة: وأما ما يصرف إىل السبيل فوجهو ان يصرف يف اجملاىدين وما حيتاجون إليو من 

السبلح والكراع وجيوز صرف بعضو إىل بناء ا١تساجد وحفر القبور وبناء السقايات وتكفُت 
 األموات ان فضل عما سواه.

ق وا١تسافرون الضعاف منهم وان كانت ٢تم أموال مسألة قال: وبنوا السبيل فهم مارة الطري
 يف بلداهنم وأىاليهم.

مسألة قال: والذين ال حيل ٢تم الصدقة على وجو من الوجوه فهم بنو ىاشم وىم آل على 



 وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس.
مسألة قال: ومن احتاج منهم يعٍت من بٍت ىاشم واضطر إىل أكل شيء من الصدقة فلو 

يق االستقراض فإذا وجد مقدار ما أكل منها رده إىل أىلو وان كانت الضرورة ذلك على طر 
 قد بلغت بو إىل حال حيل لو معها أكل ا١تيتة.

مسألة قال: وال جيوز ألحد ان يأخذ من الصدقة ولو من أي أصناف األموال ما جيب فيو 
 الصدقة.

فيو الزكوة من أي  مسألة قال: وال جيوز ان يعطى أحد من الفقراء إال دون ما جيب
 االصناف كان.

مسألة قال: وال جيوز ان يعطى أحد من صدقتو أباه وال أمو وال ولده وال ٦تلوكو وال مدبره 
وال أم ولده إال ان يكون قد َبتَّ عتقهم وال أحداً ٦تن يلزمو نفقتو فأما من ال يلزمو نفقتهم 

 تو وىم أوىل هبا من غَتىم.من أقاربو وذوي أرحامو فبل بأس ان يعطيهم الرجل من زكا

 باب القول يف صدقة الفطر
مسألة: جيب على الرجل إخراج صدقة الفطر عن نفسو وعن كل عيال كان لو من 

 ا١تسلمُت من حر أو عبد صغَتا أو كبَت ذكرا أو أنثى.
 مسألة قال: ووجوهبا من أول ساعة يوم الفطر.

 مسألة قال: وىي صاع من بر.
٘تر أو صاع من شعَت أو صاع من ذره أو صاع من أقط  مسألة قال: أو صاع من

 ألصحاب األقط أو صاع من زبيب أو غَت ذلك ٦تا يستنفقو ا١تزكون.
مسألة قال: ويستحب ان يتناول ا١تخرجون ٢تا قبل إخراجها شيئاً ٍب خيرجوىا قبل صبلة 

 العيد وليس نضيق على من أخرجها إىل آخر النهار وا١تستحب ىو التعجيل.
 لة قال: وال ينبغي ان ٗترج زكاة الفطر إال طعاماً فان أعوزه أجزتو القيمة.مسأ

مسألة قال: وال بأس بتفريق زكاة الواحد يف اٞتماعة إذا اشتدت هبم اٟتاجة وإال 



 فا١تستحب ان يدفع إىل كل واحد من الفقراء ما يلزم الواحد.
يأكلو واألوىل ٦تا يأكلو إال ان  مسألة قال: وال بأس ان خيرج الرجل زكاة فطرتو من غَت ما

 يعدل عنو إىل ما ىو افضل منو.
مسألة قال: وال يلزم الرجل إخراجها عن اٞتنُت وىي تلزم من كان معو يوم الفطر قوت 
عشرة أيام فما فوقو فأما من مل ديلك ذلك يوم الفطر فبل شيء عليو وان جاز عليو يوم 

 الفطر وىو معدم ٍب ايسر فبل شيء عليو.

 اب القول يف ما جيب فيو ا٠تمسب
مسألة: كل ما جيب فيو ا٠تمس جيب يف قليلو وكثَته وال اعتبار فيو با١تقدار وال ْتول اٟتول 

 وجيب ا٠تمس يف كل ما يغنم من أىل اٟترب وأىل البغي.
مسألة قال: ولو جعل اإلمام لرجل سلب عدٍو ان قتلو فقتلو استحق سلبو ووجب فيو 

 ا٠تمس.
وجيب ا٠تمس يف األموال اليت ٕتيب من ا٠تراج أو جبايات األرض اليت أخذت  مسألة قال:

 صلحاً.
مسألة قال: وجيب ا٠تمس يف كل ما خيرج من األرض والبحر من الدر والياقوت واللؤلؤ 

ويف كل ما خيرج من ا١تعادن ٨تو الفَتوزج والذىب والفضة والكحل وا١تغرة والزئبق والشب 
 مرد. قال ويف ا١تسك ا٠تمس وكذلك يف العنرب والقَت والنفط.والزرنيخ والفصوص والز 

 مسألة قال: وجيب ا٠تمس يف كل ما يصطاد.
مسألة قال: وكل ما وجب فيو ا٠تمس اخرج منو ال من قيمتو إال ان يكون شيئاً ال ديكن 

القسمة فيو أو كانت القسمة تصره. قال ولو ان رجبل انفق ماال يف استخراج بعض ما 
ا٠تمس لزم يف ٚتيع ما خيرج وال ينظر إىل ما انفق. ولو ان رجبل وجد شيئاً ٦تا  جيب فيو

جيب فيو ا٠تمس فباعو قبل ان خيرج ا٠تمس وجب على ا١تشًتي إخراج ٜتسو ويرجع على 
 البائع. وال يتكرر وجوب ا٠تمس يف شيء من األموال.



فانو يوضع فيهم وىم أربعة  مسألة قال: وأما سهم قرىب رسول اهلل صلى اهلل عليو والو وسلم
 بطون آل على وال جعفر وال عقيل وال العباس.

مسألة قال: وتقسم بينهم قسماً يستوي فيو الذكر واألنثى من كان منهم متمسكاً باٟتق 
 ونصرتو فأما من صدف عنو منهم فبل حق لو فيو.

صلى اهلل عليو  مسألة: وأما سهام اليتامى وا١تساكُت وابن السبيل فيتامى آل رسول اهلل
وسلم ومساكينهم وابن سبيلهم أوىل بو من غَتىم ان وجدوا. فان مل يوجدوا صرف إىل 
أمثال ىؤالء األصناف الثبلثة من أوالد ا١تهاجرين فإن مل يوجدوا صرف إىل أمثا٢تم من 
أوالد األنصار فان مل يوجدوا صرف إىل سائر اليتامى وا١تساكُت وبٌت السبيل من سائر 

 ُت.ا١تسلم
مسألة قال: ولو ان رجبل أصاب بعض ما جيب فيو ا٠تمس اخرج ٜتسو إىل اإلمام ليفرق 

 يف أىلو فان مل جيد اإلمام فرقو ىو يف مستحقيو.

 باب القول يف كيفية الدخول يف الصوم
مسألة: ال جيب صيام شهر رمضان إال بعد رؤية ىبللو أو ثبوهتا با٠ترب ا١تتواتر أو شهادة 

قهما وكذلك حكم اإلفطار فان كان يف السماء علة من السحاب أو غَته عدلُت فما فو 
 عد الشهر ثبلثُت يوماً.

مسألة قال: القاسم عليو السبلم يف من رأي ىبلل شوال قبل الزوال ان األوىل ان يتم 
 الصوم ويؤخر اإلفطار إىل الغد.

 مسألة قال: والصوم يف يوم الشك أوىل من اإلفطار.
غي ١تن صامو ان ينوي فرضو ان كان من رمضان أو تطوعو ان كان من مسألة قال: وينب

 شعبان حىت تقع النية مشروطة.
 مسألة قال: و إذا صام يوم الشك على ذلك واتفق كونو من رمضان مل يلزمو القضاء.

 مسألة قال: وٕتزى النية لصيام شهر رمضان من أول الليل إىل ان يبقى من النهار بعضو.



وجوب الصوم أول طلوع الفجر. قال ويستحب التوقي من كل ما يفسد :.مسألة قال و 
 الصوم مع الشك يف أول الفجر.

مسألة قال: فأما وقت اإلفطار فأن تغرب الشمس ويعرب ذلك أن يظهر كوكب من  
كواكب الليل. قال ويلزم الصيام باإلطاقو أو االحتبلم أو بلوغ ٜتس عشرة سنو وإمنا يكون 

 يام ثبلثة أيام.مطيقاً إذا أطاق ص

 باب القول يف ما يستحب أو يكره للصائم
مسألة: جيب على الصائم أن يتحفظ عند ٘تضمضو واستنشاقو من دخول ا١تاء يف فيو 
وخياشيمو إىل حلقو. وجيب أن يتيقظ يف هناره من النسيان لئبل يصيب ما ال جيوز لو 

ا جرى ٣تراىا من القبلة أو إصابتو ٦تا يفسد الصيام. ويستحب توقي مضاجعة أىلو وكل م
الضمة ٥تافة أن تغلبو الشهوة. ويستحب لو أن يزيد يف القراءة والتسبيح واالستغفار يف 

البكر واآلصال. وإذا استاك هناراً توقى أن يدخل حلقو شيء ٦تا ٚتعو السواك من خبلف 
 ريقو ويكره لو السعوط.

اٟتائض إذا طهرت وقد أكبل  مسألة قال: ويستحب للمسافر إذا قدم على أىلو وكذلك
 يف بعض النهار أن ديسكا باقي يومهما.

مسألة قال: ويستحب للصائم أن يتحرز من دخول الغبار والذباب والدخان حلقو. قال 
القاسم عليو السبلم وال بأس بالسواك الرطب للصائم. قال وال بأس أن يبل ثوبو أو يرش 

يدخل شيء من ا١تاء جوفو ويكره للرجل أن ا١تاء على نفسو أو ٘تضمض من العطش ما مل 
 يواصل بُت يومُت يف الصيام.

 باب القول يف ما يستحب ويكره من الصيام
مسألة: يستحب صيام يوم عاشوراء ، قال القاسم عليو السبلم وىو العاشر من احملرم 
وكذلك صيام يوم عرفة للحاج و١تن كان يف سائر األمصار ويستحب صيام الدىر ١تن 

و ومل يضر ّتسمو بعد أن يفطر العيدين وأيام التشريق فإنو ال جيوز صيامها. ويستحب أطاق



صيام أيام البيض وىي ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من ا٢تبلل ويف صيامو فضل  
 كبَت. قال القاسم عليو السبلم ويستحب صيام احملرم ورجب وشعبان واالثنُت وا٠تميس.

أفضل من اإلفطار ١تن أطاقو. وجيوز اإلفطار وجواز اإلفطار  مسألة قال: والصيام يف السفر
يف السفر مع وجوب القصر. قال القاسم عليو السبلم ما روي ليس من الرب الصيام يف 

 السفر معناه التطوع.
 مسألة قال: وإن أدركو الصوم وىو مقيم فإنو يصوم ما أقام ويفطر إن شاء إذا سافر.

لنفساء ، فأما اٟتامل وا١ترضع فإنو جيب عليهما اإلفطار مىت قال وال جيوز صيام اٟتائض وا
خافتا على اٞتنُت وا١ترضع وكل من خاف على نفسو من األعؤل فإنو يكره لو الصيام وإن 
صام أجزأه وكذلك اٟتامل وا١ترضع. وجيوز اإلفطار ١تن ال يصرب على العطش من الرجال 

ن ليصرب على العطش فإنو مىت خرج من علتو والنساء وكذلك القول يف ا٢ترم منهما. فأما م
 ىذه لزمو القضاء ١تا أفطر من الصيام وكذلك غَته ٦تن ذكرنا.

مسألة قال: القاسم عليو السبلم ويستحب ١تن صام شعبان أن يفصل بينو وبُت رمضان 
 بيوم. ويكره للرجل أن يتعمد يوم اٞتمعة بالصيام إال أن يوافق ذلك اليوم صيامو.

 يف ما يفسد الصيام وما ال يفسده ويف ما تلزم فيو الفدية باب القول
مسألة: من جامع يف شهر رمضان فقد أفسد صومو وعليو القضاء ناسياً كان أو متعمداً 

 ومن تعمد ذلك لزمتو التوبة وكذلك القول يف من أكل.
 مسألة: فأما ما روى من وجوب العتق وغَته على ا١تتعمد لذلك فهو استحباب والتوبة

 ٣تزية لو.
مسألة قال: من قبل أو نظر أو ١تس فأمٌت فليس عليو أكثر من القضاء والتوبة وإن أمذى 

 استحب لو القضاء.
مسألة قال: ومن أصبح جنباً مل يفسد صومو سواء أصبح ناسياً أو متعمداً من ٚتاع أو 

 احتبلم.



مو القضاء إال أن مسألة قال: ومن أفطر وىو شاك يف غيبوبة الشمس فقد أفسد صومو ويلز 
ينكشف لو أن إفطاره كان بعد غيبوبة الشمس. ومن تسحر وىو شاك يف طلوع الفجر مل 

 يفسد صومو إال أن يتبُت لو أن تسحره كان بعد طلوع الفجر.
 مسألة قال: وال بأس باٟتجامة للصائم إذا أمن على نفسو ضعفها.

وصب الدىن يف اإلحليل واألذن. مسألة قال: وال بأس للصائم بالكحل والذروره واٟتقنة 
 ويكره السعوط ألنو رٔتا صار إىل اٟتلق.

مسألة قال: ومن قاء أو بدره قيئو مل يفسد صومو إال أن يرجع من فيو شيء إىل جوفو فإن 
 ذلك يفسده.

مسألة قال: ومن ابتلع ديناراً أو درمهاً أو فلساً أو زجاجاً أو حصاً أو غَت ذلك متعمداً 
ليو القضاء والتوبة. وإن دخل شيء من ذلك حلقو من غَت تعمد مل يفسد أفسد صومو وع

 صومو.
مسألة قال: وكذلك إن ٘تضمض واستنشق فدخل ا١تاء إىل جوفو من مضمضتو واستنشاقو 

 فسد صومو ولزمو القضاء.

قال فأما الذباب والغبار والدخان وغَت ذلك ٦تا ال يضبط فإن دخولو اٟتلق ال يفسد 
زم القضاء. وكذلك ذوق الشيء بطرف اللسان مثل ا١تضمضة. وال يفسده ما الصوم وال يل

 دخل الفم ما مل جيري إىل اٟتلق من عسل أو خل أو غَتمها.
مسألة: ولو أن صائمة جومعت وىي نائمة فعلمت وطاوعت فسد صومها ولزمها القضاء. 

 وكذلك القول يف اجملنونة.
ض أمسك بقية يومو إذا زال ذلك العارض مسألة قال: ومن أفسد صومو من رمضان لعار 

 ولزمو القضاء.
مسألة قال: ولو أن رجبلً أفطر أياماً من شهر رمضان ٍب مل يقضها حىت دخل عليو شهر 

رمضان من قابل لزمو إطعام مسكُت لكل يوم أفطره والقضاء بعد ا٠تروج من شهر رمضان 



صف صاع من بر. وقال يف وإن كان تركو القضاء إىل ىذا الوقت لعلة وإال إطعام ن
ا١تنتخب إن كان أفطره لعلة ٍب مل يقضو حىت دخل شهر رمضان من قابل فليس عليو إال 

 القضاء.
مسألة: ومن مل يصرب على العطش من الرجال والنساء يلزمو إطعام مسكُت عن كل يوم 

 أفطره وكذلك ا٢ترم الذي ال يطيق الصيام.

 تل ا٠تطاءباب القول يف صيام النذور والظهار وق
مسألة: ولو أن رجبًل قال هلل علي أن أصوم عشرين يوماً لزمو صيامها فإن نواىا ٣تتمعة 
لزمو صيامها ٣تتمعة وإن مل يكن نواىا ٣تتمعة صامها كيف شاء ٣تتمعة أو متفرقة وال 

 يكون اإلجياب إال باألقاويل.
يام التشريق ٍب قضاىا مسألة قال: وإن جعل على نفسو صيام سنة صامها وأفطر العيدين وأ

 و قضى شهر رمضان إال أن يكون استثٌت ما ذكرنا أو بعضو بنيتو.
مسألة قال: ولو أن رجبلً أوجب على نفسو صيام شهر كامل أو شهرين متتابعُت أو أكثر 

من ذلك فإنو جيب عليو أن يصومها كما أوجبها وإن قطع بُت ذلك بإفطار يوم وجب 
أن يكون رجبلً ال يفارقو السقم أبداً وال يطمع من نفسو  عليو أن يستأنف الصيام إال

 ٔتواصلة لضعف بدنو ودوام سقمو فإن كان كذلك جاز لو البناء على ما صام.
مسألة قال: ولو أن رجبلً قال هلل علي أن أصوم شهراً من يوم أٗتلص فيو من كذا أو قال 

اليوم الثاين من شوال ٍب  هلل علي أن أعتكف فتخلص منو يف آخر شعبان أخر صيامو إىل
 يصوم ثبلثُت يوماً.

مسألة قال: وكذلك إن قال هلل علي أن أصوم يوم الفطر أو يوم النحر أفطرمها وقضامها 
 وكذلك إن قال علي أن أعتكفهما.

مسألة قال: وا١تظاىر إذا عجز عن العتق صام شهرين متتابعُت فإن أفطر منهما يوماً واحداً 



ون إفطاره لعلو ال يرجى زوا٢تا فيجوز لو البناء وكذلك القول يف من استأنفهما إال أن يك
 قتل خطأ إذا عجز عن العتق.

مسألة قال: ولو أهنما صاما بعض الصيام ٍب قدرا على العتق تركا الصيام وأعتقا وإن قدرا 
على العتق بعد إ٘تام الصيام مل يلزمهما العتق وكذلك إذا عجز ا١تظاىر عن الصيام وأطعم 

عض ا١تساكُت ٍب قدر على الصيام رجع إىل الصيام وال يعتد ٦تا كان منو من اإلطعام فإن ب
 قدر على الصيام بعد إ٘تام اإلطعام مل يلزمو الصوم.

 باب القول يف قضاء الصيام
مسألة: من أفطر من شهر رمضان أياماً ٣تتمعة قضاىا ٣تتمعة وإن أفطرىا متفرقة قضاىا 

 قة فقضاىا ٣تتمعة كان أفضل.متفرقة فإن أفطرىا متفر 
 مسألة قال: ومن دخل يف صيام متطوعاً ٍب أفطر مل جيب عليو قضاؤه.

مسألة قال: ولو أن رجبلً جن شهر رمضان كلو ٍب أفاق لزمو القضاء وكذلك إن جن بعض 
 الشهر قضاه.

مو مسألة قال: ولو أن رجبلً ارتد عن اإلسبلم سنُت فلم يصم ٍب رجع إىل اإلسبلم مل يلز 
 قضاء ما أفطر يف حال ردتو.

مسألة قال: ومن أفطر من الرجال والنساء لعلة من العلل كنحو السفر وا١ترض وكنحو 
اٟتيض والنفاس يف النساء وكاٟتامل وا١ترضع إذا خافتا على اٞتنُت وا١ترضع لزمهم القضاء 

لصوم إذا إذا خرجوا من عللهم. قال وللمستحاضة أن تصلي وتصوم وتقضي ما فاهتا من ا
 خرجت من أيام حيضها.

 باب القول يف االعتكاف والقول يف ليلة القدر
 مسألة: ال اعتكاف إال بالصيام واعتزال النساء ليبلً وهناراً ما دام معتكفاً.

مسألة قال: وأقل االعتكاف يوم. وجيب على من أعتكف أن يدخل ا١تسجد قبل طلوع 



فظ بو إن أحب أن يوجبو على نفسو فيقول هلل الفجر إىل العشاء وينوي االعتكاف أو يتل
 علي اعتكاف يوم أو أيام.

 مسألة قال: واالعتكاف جائز يف كل مسجد.
مسألة قال: وال بأس أن خيرج ا١تعتكف من مسجد اعتكافو ٟتاجة أو لشهادة جنازة أو 
وىو عيادة مريض. قال وإن احتاج إىل أن يأمر أىلو أو ينهاىم وقف عليهم وأمرىم وهناىم 

 قائم ال جيلس حىت يعود إىل ا١تسجد.
مسألة قال: وال بأس للمعتكف أن يتزوج و يزوج غَته ويشهد التزويج ولكن ال يدخل 

بأىلو وال بأس أن يكتحل ويدىن ويتطيب بأي طيب شاء من مسك أو غَته ويستحب 
عن ا١تنكر لو أن ال يبيع وال يشًتي وال يشتغل عن ذكر اهلل ولو أن يأمر با١تعروف وينهى 

 بلسانو ويده.
مسألة قال: ومن جعل على نفسو أن ال يكلم أحداً يف اعتكافو فينبغي لو أن حينث 

 ويطعم عشرة مساكُت.
 مسألة قال: وكل ما أفسد الصوم أفسد االعتكاف.

مسألة قال: ولو أن رجبلً أوجب على نفسو اعتكاف ٚتعة ومل يسم أي ٚتعة ىي وال يف 
لك فإنو يعتكف أي ٚتعة شاء وإن ٝتى ٚتعة بعينها لزمو أي شهر ىي ومل ينوي ذ

 اعتكافها ، ال أن دينعو منو مانع فإنو يعتكف ٚتعة مكاهنا إذا زال ا١تانع.

مسألة قال: ومن قال هلل علي أن أعتكف عشرين يوماً ونوى هنار تلك األيام دون لياليها 
أليام وال خيرج حىت يدخل فلو نيتو ولزمو أن يدخل ا١تسجد قبل طلوع الفجر يف تلك ا

 وقت اإلفطار إال ١تا ذكرنا من األمور اليت جيوز للمعتكف ا٠تروج ٢تا.
مسألة قال: وإذا أوجبت ا١ترأة على نفسها اعتكاف أيام ٍب حاضت يف تلك األيام خرجت 
من مسجدىا فإذا طهرت عادت إىل ا١تسجد وقضت ما فاهتا من االعتكاف وأي معتكف 

 لى أنفسهما يف مسجد معتكفهما فلهما أن خيرجا إىل مسجد غَته.أو معتكفة خافا ع



مسألة قال: ومن كان عليو اعتكاف أوجبو على نفسو فحضرتو الوفاة فأوصى أن يعتكف 
عنو أخرج من ثلثو ما يستأجر بو رجل من ا١تسلمُت يعتكف عنو ما كان عليو ويلزم 

 األولياء إجازة ىذه الوصية.
السبلم ليلة القدر من أو٢تا إىل أخرىا يف الفضل سواء وىي ليلة  مسألة قال: القاسم عليو

 ثبلث وعشرين أو سبع وعشرين من شهر رمضان.

 باب القول يف كيفية وجوب اٟتج وذكر فروضو
مسألة: جيب اٟتج على كل بالغ حر مسلم استطاع إليو سبيبل. واالستطاعة ىي الزاد 

 والراحلة واألمان على النفس.
 وز تأخَت اٟتج ١تن وجب عليو إال لعذر مانع.مسألة: وال جي

مسألة قال: ولو أن صبياً بلغ أو عبداً عتق أو ذمياً أسلم ليلة عرفة وأمكنو أن حيرم تلك 
الليلة ٔتكة يف مسجدىا ٍب يلحق باٟتاج فعل ذلك إن كان ٔتكة أحرم فيها وإن كان يف 

و عرفات رجع إىل مكة إن بعض جهات ا١تواقيت أحرم من موضعو وكذلك إن كان ٔتٌت أ
كان أمكنو ذلك فإن مل ديكنو أحرم من موضعو وكذلك لو كان ذلك يوم عرفة أو ليلة 
النحر أجزأىم بعد أن يلحقوا ا١توقف قبل طلوع الفجر من يوم النحر على ما نبينو يف 

 موضعو فإذا أحرم ىؤالء ٍب ٟتقوا ا١توقف فقد أدركوا اٟتج. واستحب ٢تم الرجوع إىل مكة
من مٌت وعرفات وابتداء اإلحرام منها لتكون اٟتجة مكية فإهنا أقل ما جرت بو السنة 

ألىل األمصار وىي حجة ا١تتمتع فإن تعذر ذلك أجزى اإلحرام من سائر ا١تواضع بعد أن 
 يلحقوا ا١توقف.

مسألة قال: القاسم عليو السبلم فرض اٟتج زائل عن الشيخ الكبَت والعجوز اللذين ال 
على الدابة والراحلة فبل يقدر أن يسافر هبما يف ٤تمل ألهنما للحج غَت مستطيعُت  يثبتان

 فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن.
 مسألة قال: وفروض اٟتج اليت ال بدل ٢تا اإلحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة.



وإىل أن العمرة غَت مسألة: وأشار القاسم عليو السبلم إىل وجوب الوقوف با١تشعر اٟترام 
 واجبة.

 باب القول يف الدخول يف اٟتج والعمرة
مسألة: ال ينبغي للحاج أن يهل باٟتج يف غَت أشهره. وأشهره شوال وذو القعدة والعشر 
 األول من ذي اٟتجة ومن أىل باٟتج يف غَت ىذه األشهر فقد أخطأ ولزمو ما دخل فيو.

هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٜتسة وىي مواقيت مسألة قال: وا١تواقيت اليت وقتها رسول ا
ألىل األفاق. وقت ألىل ا١تدينة ذا اٟتليفة. وألىل الشام اٞتحفة. وألىل العراق ذات 

عرق. وألىل ٧تد قرناً. وألىل اليمن يلملم. فهذه مواقيت ألىلهن و١تن أتى عليهن من غَت 
 رم من منزلو.أىلهن ومن كان منزلو أقرب إىل مكة من ىذه ا١تواقيت أح

مسألة قال: ومن جاز ىذه ا١تواقيت من غَت أن حيرم منها وجب عليو أن يرجع إليها وحيرم 
منها فإن مل ديكنو الرجوع إليها لعذر قاطع أحرم وراءىا قبل أن ينتهي إىل اٟترم. ويستحب 

 لو أن يهريق دماً جملاوزة ا١تيقات غَت ٤ترم.
واقيت وأراد اإلحرام اغتسل. قال القاسم عليو مسألة قال: ومن انتهى إىل بعض ىذه ا١ت

السبلم والغسل سنة ولو كان جنباً أو ٤تدثاً فلم جيد ا١تاء أجزأه تيمم واحد لصبلتو وإحرامو 
 ٍب يلبس ثوبيو رداء و مئزراً وا١ترأة تلبس القميص والسراويل وا١تقنعة.

اٟتج إن كان مفرداً. وإن   مسألة: فإن كان وقت صبلة فريضة صبلىا ٍب قال اللهم إين أريد
كان معتمراً قال اللهم إين أريد العمرة. وإن كان قارناً قال اللهم إين أريد اٟتج والعمرة. وال 

جيوز القران إال أن يسوق بدنو من موضع اإلحرام جيب أن ينيخها يف ا١تيقات ٍب يغتسل 
ويقلدىا فرد نعل  ويلبس ثويب إحرامو ٍب يشعرىا شق يف شق سنامها األدين حىت يدميها

وجيللها ٍب يصلي الفريضة إن كان يف وقتها وإن كان يف غَت وقت فريضة صلى ركعتُت 
 لئلحرام ٍب يقول اللهم إين أريد اٟتج والعمرة معاً.

مسألة قال: ٍب يقول اٟتاج وا١تعتمر بعدذكر ما أراد الدخول فيو واستحضاره النية فيسره يل 



حرم لك بكذا وكذا ٍب يسمي حجتو أو عمرتو أو مها وتقبل مٍت و٤تلي حيث حبستٍت أ
 ٚتيعاً شعري وبشري وٟتمي ودمي وما أقلتو األرض مٍت.

مسألة قال: ٍب يقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن اٟتمد والنعمة لك 
وا١تلك ال شريك لك لبيك ذا ا١تعارج لبيك لبيك بكذا وكذا ويذكر ما دخل فيو لبيك ٍب 

ويسبح يف طريقو ويهلل ويكرب ويقرأ ويستغفر فإذا استوى بظهر البيداء ابتدأ التلبية يسَت 
ولَتفع صوتو بالتلبية رفعاً متوسطاً وكلما عبل نشزاً كرب وكلما ا٨تدر لىب واليغفل التلبية الفينة 

 بعد الفينة.
ىا با٠تيار مسألة قال: ولو أن امرأة أحرمت بغَت إذن زوجها بعد حجة اإلسبلم فهو يف أمر 

إن أحب أن ٘تضي هبا حىت تقضي ما أوجبتو على نفسها فعل وإن أحب أن دينعها من 
ذلك وينقض إحرامها إن كان ال يقدر على الذىاب هبا نقضو وبعث عنها ببدنو فتنحر 

 عنها و يعتز٢تا إىل اليوم الذي أمر بنحرىا فيو.

و أن دينعها إال لعلة قاطعة ٢تا أو مسألة قال: فإن كان إحرامها ْتجة اإلسبلم فبل ينبغي ل
 ١تن يكون ٤ترماً ٢تا من ولد أو غَته فإنو دينعها ويهدي عنها.

مسألة قال: وأما العبد واألمة فمىت أحرما بغَت إذن سيدمها فلو أن حيل إحرامهما وينقضو 
 وال جيب عليو ٢تما ىدي ومىت عتقا أىديا ما عليهما من ا٢تدي ومضيا ١تا كان أوجبا على

 أنفسهما من حجهما.
مسألة قال: ولو أن رجبلً أراد اٟتج فغلط ولىب بعمرة مل يلزمو ما لفظ بو ووجب عليو أن 

يعود ويليب ٔتا نوى من حجتو وكذلك لو أراد التمتع بالعمرة إىل اٟتج فغلط ولىب باٟتج مل 
ناسياً وكانت يلزمو ما لفظ بو ٥تطئاً ولزمو ما عقد عليو من العمرة وكذلك لو أىل ْتجتُت 

 نيتو حجة واحدة مل يلزمو غَت ما نوى من اٟتجة الواحدة.
مسألة قال: ولو أنو أىل ْتجتُت معاً ذاكراً ٢تما وعقد عليهما كان عليو أن ديضي يف 
إحدامها ويرفض الثانية إىل السنة ا١تقبلة ووجب عليو لرفضها دم وعليو إن نوى ما كان 



أىل بعمرتُت معاً وعقد عليهما لزمو ا١تضي يف أحدمها  رفضو يف السنة ا١تقبلة. وكذلك لو
 ورفض األخرى ووجب عليو لرفضها دم وقضى اليت رفضها.

مسألة قال: القاسم عليو السبلم يف األخرس الذي ال يقدر على التلبية أنو ال جيب أن يلىب 
 عنو.

فيو فلو  مسألة قال: والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيو دون الشهر الذي حيل منها
اعتمر رجل من بعض البلدان يف شهر رمضان ودخل مكة يف شوال فطاف وسعى وحل 
وأقام هبا إىل وقت اٟتج مل يكن متمتعاً وكذلك إن أعتمر بعد تلك العمرة فإن أراد اٟتج  

 كان حكمو حكم أىل مكة ومل جيب عليو دم.

٤ترماً بعمرة أو عاد وأحرم مسألة قال: فإن خرج ىذا الرجل إىل ميقات بلده فجاوزه ٍب عاد 
 هبا ٔتكة أو فيما بُت ذلك صار من ا١تتمتعُت ولزمو الدم.

مسألة قال: ومن جهل فأىل بعمرة وىو ٤ترم ْتجة رفض العمرة وقضاىا بعد اٟتج وعليو 
 لرفضها دم.

مسألة قال: ومن كان عليو قضاء عمرة رفضها مل جيز لو قضاؤىا حىت ٘تضي أيام التشريق 
 أراد أن يتطوع فبل يتطوع هبا حىت ٘تضي ىذه األيام.وكذلك من 

 باب القول فيما ينبغي أن يفعلو ا١تفرد والقارن وا١تتمتع
 مسألة: يستحب للحاج وا١تعتمر إذا انتهى إىل اٟترم أن يغتسل.

مسألة قال: وا١تفرد للحج إذا دخل مكة إن شاء طاف وسعى قبل ا٠تروج إىل مٌت وإن 
فإن أحب الطواف دخل ا١تسجد متطهراً وإن اغتسل كان أوىل  شاء ترك ذلك حىت يرجع

ٍب ابتدأ الطواف من اٟتجر األسود حىت يأٌب باب الكعبة ٍب يأٌب اٟتجر ٍب يأٌب الركن 
اليماين ٍب يعود إىل اٟتجر فيفعل ذلك حىت يطوف سبعاً يرمل يف ثبلثة وديشي يف األربعة 

 عليو منها أشار بيده إليو.الباقية ويستلم األركان كلها وما مل يقدر 
مسألة قال: ويقول عند استبلمو ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 



النار ويسبح اهلل ويهللو ويصلي علي النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف الطواف فإذا فرغ 
وىل باٟتمد وقل يا منو صلى ركعتُت وراء مقام إبراىيم صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقرأ يف األ

أيها الكافرون ويف الثانية باٟتمد وقل ىو اهلل أحد وإن شاء قرأ يف األوىل بقل ىو اهلل أحد 
 ويف الثانية بقل يا أيها الكافرون أو بغَتمها من مفصل السور.

مسألة قال: ٍب ينهض ويستقبل الكعبة و يدعو ٔتا أحب ٍب يدخل زمزم إن أحب ويشرب 
 من مائها.

قال: ٍب خيرج إىل الصفا فإذا استوى على الصفا فليستقبل الكعبة بوجهو ويدعو ٔتا مسألة 
حضره ويسبح ويهلل ويصلي على النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٍب ينزل من الصفا 

وديضي حىت إذا حاذى ا١تيل األخضر ا١تعلق يف اٞتدار ىرول حىت حياذي ا١تيل ا١تنصوب يف 
ينتهي إىل ا١تروة ٍب يصعد عليها حىت تواجهو الكعبة ٍب يدعو أول السراجُت ٍب ديضي حىت 

ٔتثل ما دعا بو على الصفا ويسبح ويهلل وكذلك يفعل يف سعيو بُت الصفا وا١تروة حىت 
يسعى سبعة أشواط ٍب ينحدر عنها ويعود إىل الصفا ٍب يعود إىل ا١تروة حىت يسعى سبعة 

 أشواط ٍب ينصرف من ا١تروة.
زال ملبياً إىل أول ما يرمي ٚترة العقبة وكذلك القارن ال يزال ملبياً إىل مسألة قال: وال ي

 ذلك الوقت.
مسألة قال: والقارن إذا دخل مكة فعل ما يفعلو ا١تفرد وطاف وسعى على ما وصفناه 

ونوى يف طوافو وسعيو أنو لعمرتو فإن أحب تعجيل طواف حجتو عاد أيضاً إىل الكعبة 
 روة فسعى بينهما على ما بينا ونوى أهنما ٟتجتو.فطاف هبا وإىل الصفا وا١ت

مسألة قال: وإن أحب ا١تفرد تأخَت طوافو وسعيو والقارن تأخَت طوافو وسعيو إىل أن ينصرفا 
 من مٌت جاز ذلك.

مسألة قال: وا١تتمتع يفعل ما يفعلو اٟتاج ا١تفرد والقارن عند دخول اٟترم وا١تسجد إال أنو 
 الكعبة ٍب يطوف هبا سبعاً ويسعى بُت الصفا وا١تروة سبعاً على ما يقطع التلبية إذا نظر إىل



ذكرنا ويكون ذلك الطواف والسعي لعمرتو ٍب يقصر من شعر رأسو وال حيلقو وقد حل لو  
 كل شيء حرم عليو باإلحرام من النساء والطيب والثياب.

فعل ما فعلو يف ابتداء مسألة قال: فإذا كان يوم الًتوية فليهل باٟتج من ا١تسجد اٟترام ولي
إحرامو ويقول اللهم إين أريد اٟتج فيسره يل وينوي أن إحرامو ىذا ٟتجتو ٍب ينهض ملبياً 
ويسَت إىل مٌت ويستحب لو أن يصلي هبا الظهر والعصر يوم الًتوية وا١تغرب والعشاء ليلة 

لقول يف ا١تفرد عرفة وصبلة الفجر يوم عرفة وأما اإلمام فينبغي لو أن ال يًتك ذلك وكذا ا
والقارن ويستحب ٢تم إن أتوا مٌت يف أخر ليلة عرفة أن يغرسوا هبا ساعة ويصلوا الصبح ٍب 

 يسَتوا إىل عرفة.
مسألة قال: ٍب يتوجو إىل عرفة متمتعاً كان أو مفرداً أو قارناً فإذا انتهى إليها نزل وأقام حىت 

رٖتل إىل ا١توقف وعرفة كلها يصلي الظهر والعصر هبا إن شاء وإن شاء صلى الظهر وا
موقف ما خبل بطن عرنة ويستحب أن يدنو من موقف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بُت 
اٞتبال فإذا وقف ذكر اهلل كثَتاً وسبحو وىللو وصلى على رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 ودعا لنفسو وللمؤمنُت وا١تؤمنات إىل أن ٕتب الشمس.

ت الشمس أفاض ملبياً ٨تو مزدلفة بالسكينة والوقار والذكر مسألة قال: فإذا وجب
واالستغفار. وال يصلي ا١تغرب وال العتمة حىت يرد مزدلفة ٍب جيمع هبا بينهما بأذان واحد 
وإقامتُت ٍب يقف هبا حىت يطلع الفجر. فإذا صلى الفجر مضى ووقف عند ا١تشعر اٟترام 

لى نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٍب يفيض ساعة وذكر ودعا اهلل سبحانو وسبحو وصلى ع
راجعاً إيل مٌت با٠تشوع والوقار والقراءة والتهليل ويستحب لو اإلسراع يف السَت إذا انتهى 
إىل وادي ٤تسر حىت يتجاوزه فإذا انتهى إىل مٌت حط هبا رحلو ٍب أتى ٚترة العقبة فَتمها 

 يرمها.بسبع حصاة يهلل ويكرب ويقطع التلبية مع أول حصاة 
مسألة قال: ٍب يعود إىل رحلو ٍب ينحر أو يذبح ما يريد ٨تره أو ذْتو والقارن ينحر ما كان 

 ساقو وا١تتمتع عليو أن يريق دماً بدنة أو بقرة أو شاة.



مسألة قال: ٍب يأكبلن بعضو ويطعمان بعضو ويتصدقان ببعضو على ا١تساكُت وأوىل 
 ا١تساكُت من قرب من منزلو ورحلو.

قال: ٍب حيلق رأسو أو يقصر وقد حل لو كل شيء حرم عليو باإلحرام من الطيب مسألة 
 والثياب وغَتمها إال النساء.

مسألة قال: ٍب يرجع إىل مكة يومو أو أي يوم شاء من أيام مٌت ٍب يدخل ا١تسجد ويطوف 
ا١تتمتع ويسعى ٟتجتو وكذلك القارن وا١تفرد إن مل يكونا طافا و سعيا ٍب يطوف طواف 

لزيارة بعد ذلك كلو مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً وىو الطواف الفرضي وال يرمل فيو ٍب قد ا
 حل لو النساء

مسألة قال: وإذا خرج إىل مكة قبل النفر األول فليعد منها إىل مٌت يف يومو إن دخلها هناراً 
مسى هبا وجب عليو أو ليلتو إن دخلها ليبلً وإن دخلها ليبلً وأصبح هبا أو دخلها هناراً وأ

 دم.

مسألة قال: فإذا عاد إىل مٌت هنض يف غد يوم النحر متطهراً بعد زوال الشمس وحيمل معو 
إحدى وعشرين حصاة حىت يأٌب اٞتمرة اليت يف وسط مٌت وىي أقرب إىل مسجد ا٠تيف 
فَتمها بسبع حصاة من بطن الوادي يهلل ويكرب مع كل حصاة ٍب يأٌب اٞتمرة اليت يليها 

مها كذلك بسبع حصاة ٍب يأٌب ٚترة العقبة فَتمها كذلك بسبع حصاة ٍب ينصرف إىل فَت 
رحلو ٔتٌت ٍب إذا كان من الغد أتى اٞتمرات بعد زوال الشمس ورماىا بإحدى وعشرين 

 حصاة كما فعل يف اليوم األول.
مس مسألة قال: ٍب إن أحب الرجوع إىل مكة يف ىذا اليوم نفر ورجع إليها بعد زوال الش

وبعد الرمي. وقال القاسم عليو السبلم ويًتك باقي اٟتصا وىو أحد وعشرون حصاة ألن 
اٟتصا كلها سبعون حصاة وإن أحب النفر يف ا٠تروج الثاين أقام إىل الغد فإذا ارتفع النهار 

 أتى اٞتمرات ورماىا بباقي اٟتصا كما رماىا يف األول والثاين وعاد إىل مكة.
هبا يعٍت مكة ما أقام فإذا أراد الرحيل أتى الكعبة وطاف هبا طواف مسألة قال: ٍب أقام 



 الوداع.
مسألة قال: ويستحب للحاج أن يأخذ حصى الرمي من مزدلفة وأن يغسلها وإن أخذىا 
من بعض جبال مٌت وأوديتها أجزأه وال بأس بالرمي راكباً ويفرق بُت اٟتصا يف الرمي فإن 

وز الرمي قبل طلوع الفجر إال للنساء لضعفهن. ويستحب نسي ورماىا ٣تتمعو أعاد. وال جي
أن يكون الرمي على الظهر. قال القاسم عليو السبلم وا١تريض الذي ال يستطيع الرمي 

 يرمى عنو و يهريق دماً ورمي ا١تاشي أفضل.
 مسألة قال: وأفضل اٟتج اإلفراد ١تن حج و١تن مل حيج.

تع يف عمرتو من اإلحرام والتلبية وقطعها والطواف مسألة قال: وا١تعتمر يفعل ما يفعلو ا١تتم
 والسعي وغَتىا.

مسألة قال: والطائف ال يدخل اٟتجر يف طوافو فإن دخلو ناسياً أو جاىبلً فبل شيء عليو 
 وإن دخلو متعمداً عا١تاً بالكراىة وجب عليو دم.

يكن عليو  مسألة قال: ولو أن رجبلً غلط فطاف ٙتانية أشواط رفض الثامن إن شاء ومل
 شيء.

 مسألة قال: ولو أنو نسي فحلق قبل الذبح فليس عليو شيء.
مسألة: ولو أنو طاف طواف النساء جنباً ناسياً أو طافت امرأة حائضاً فعليها إعادتو إن  

كانا ٔتكة وإن كانا ٟتقا بأىلهما فعلى كل واحد منهما بدنو ومىت رجعا قضيا ذلك 
فعليو الرجوع من حيث كان ويكون حالو حال احملصر الطواف ولو أنو نسي طواف النساء 

 فإن جامع قبل أن يعود كانت عليو بدنو وال جيزي الطواف إال بالطهور.
 مسألة قال: القاسم عليو السبلم ويكره الكبلم يف الطواف فإن تكلم مل يفسد.

أجزأه مسألة: من نسي السعي بُت الصفا وا١تروة استحب لو الرجوع ليقضيو فإن مل ديكنو 
 دم ومن عاود اٟتج قضاه ومن طاف بينهما على غَت وضوء مل يكن عليو شيء.

مسألة قال: فإن عرض عارض فقطع سعيو بٌت على سعيو وكذلك القول يف الطواف إن 



 عرض عارض فقطعو.
مسألة قال: وإن نسي رمي اٞتمار ٍب ذكره يف أخر أيام التشريق فلَتمها ١تا ترك من األيام 

 وإن مل يذكره حىت ٘تضي أيام التشريق أراق دماً ومل يكن عليو رمي.ولَتق دماً 
مسألة قال: وإن نسي أن يرمي ْتصاه أو حصاتُت أو ثبلث أو أربع ٍب ذكر يف أيام 

التشريق رمى ما نسيو وأطعم عن كل حصاة مسكيناً مسكيناً لكل مسكُت مدين من طعام 
ثبلث أراق دماً ورمى إن ذكره يف أيام وإن نسي أن يرمي كل ٚتره بأربع حصاة ورماىن ب

 الرمي وإن ذكره بعده أجزأه الدم.

مسألة قال: وال يكره الطواف يف كل شيء من األوقات إال يف األوقات الثبلثة اليت يكره 
 فيها الصبلة.

مسألة قال: القاسم عليو السبلم يف من أراد أن يطوف أسبوعُت أو ثبلثة أو أكثر أنو 
 أسبوع عند فراغو منو.يصلي ركعتُت لكل 

مسألة قال: القاسم عليو السبلم ولو أن رجبلً نسي التلبية حىت يقضي ا١تناسك كلها مل 
 يكن عليو شيء وال ينبغي أن يًتكها متعمداً.

 باب القول يف ما جيب على احملرم توقيو
 مسألة: جيب على احملرم أن يتوقى الرفث والفسوق واٞتدال والرفث ىو اٞتماع واللفظ

 بالقبيح والفسوق ىو الفسق واٞتدال ىو اجملادلة بالباطل.
مسألة قال: وال يلبس ثوباً مصبوغاً وال يلبس قميصاً بعد اغتسالو إلحرامو فإن فعلو ناسياً 

 أو جاىبلً شقو وخرج منو.
مسألة قال: وال جيز من شعره بنفسو وال بغَته. قال القاسم عليو السبلم وال بأس أن جيز 

 بلل.من شعر اٟت
مسألة قال: وال يتداوى بدواء فيو طيب وال يكتحل وال يقتل من القمل شيئاً وإن أراد 

 ٖتويل قملة من مكان إىل مكان فعل وإن قتلها تصدق بشيء من الطعام.



 مسألة قال: وال يزوج وال يتزوج فإن فعل كان النكاح باطبلً.
 ده أو ٤ترم.مسألة قال: وال يأكل صيداً صيد لو وال لغَته ٤تل اصطا

 مسألة قال: وال ديسك شيئاً من الصيد.
مسألة قال: وال بأس أن يقتل احملرم اٟتداة والغراب والفأرة واٟتية والعقرب والسبع العادي 

إذا عدى عليو والكلب العقور إذا خشي عقره والربغوث والبق والدبر وكل دابة خشي 
 ضررىا.

أذاه وعثها وأن خيرج من رجلو الشوك وإن مسألة قال: وال بأس أن يعصر الدماميل إذا 
احتاج إلخراجو إىل قطع شيء من جلده حىت تدمي ا١توضع فعليو دم وإن دمى ألثر 

 الشوك و إخراجها ال للقطع فبل شيء عليو وإن ضرب عليو ضرسو قلعو وعليو دم.
مسألة قال: وإن أضر برجليو اٟتفا ومل جيد نعلُت فبل بأس أن يقطع ا٠تف من ٖتت 

لكعبُت ويلبس وال بأس لو إذا مل جيد مئزراً أن حيرم يف السراويل حيتزم بو إحتزاماً وإن مل ا
 جيد ردآ ارتدى بكمي القميص أو ّتانبيو معًتضاً.

مسألة قال: وال جيوز أن يأخذ صيداً فإن أخذه وجب عليو إرسالو ويتصدق بشيء من 
 الطعام بقدر إفزاعو.

 لشجر األخضر إال أن يكون شيئاً يأكلو أو يعلفو راحلتو.مسألة قال: وال جيوز أن يقطع ا
مسألة قال: ولو أن ٤ترماً اضطر إىل أكل صيد ذْتو ٤ترم أو إىل ميتة أكل من ا١تيتة دون 

 الصيد وإن اضطر حبلل إليهما لكان فيهما با٠تيار.
ففيو مسألة: وال بأس للمحرم باٟتجامة فإن حلق شيئاً من الشعر أو قطعو وكان يسَتاً 

 صدقو وإن بان أثره ففيو الفدية.
مسألة: وال يقبل ا١ترأة وال ديسها إال من ضرورة وال بأس لو أن يستظل بظبلل العماريات 

واحملامل وا١تظال وا١تنازل وجيب أن ال يصيب رأسو شيء من ذلك. قال القاسم عليو 
 السبلم ويستحب لو التكشف إن أمكن.



باً مصبوغاً بزعفران وال ورس وال غَته ٦تا كان مشبعاً ظاىر مسألة قال: وال تلبس احملرمة ثو 
الزينة وال تتنقب وال تتربقع ألن إحرامها يف وجهها وال بأس أن ترخي الثوب على وجهها 

وال تلبس اٟتلي وتتجنب سائر ما يتجنبو احملرم وال تزاحم الرجال يف الطواف والسعي 
 طواف.وغَتمها وليس عليها أن هترول يف السعي وال

مسألة قال: وال جيوز للمحرم استعمال شيء من الطيب وال أن يشمو وال يشم شيئاً من 
 الرياحُت؛ والفواكو ال بأس بشمها.

مسألة قال: وال بأس للمحرم أن يذبح الشاة واإلبل والبقر والطيور األىلية وكذلك إن 
مثل ٛتار الوحش توحش شيئاً منها فبل بأس بأخذه وذْتو وما كان يف األصل متوحشاً 

 والظيب والوعل والنعامة وما جرى ٣تراىا فبل جيوز للمحرم أن يتعرض ٢تا وإن استأنست.

قال القاسم عليو السبلم وال بأس للمحرم أن يغتسل ويستاك ولكن ال يغمس رأسو يف 
ا١تاء. وقال يف اٞتراد والقراد ال يقتلهما فإن قتلها تصدق بشيء من الطعام كفا أو أقل أو 

كثر. وقال يف النملة والبعوضة إن قتلهما لضررىا فبل شيء عليو وإن قتلهما لغَت ذلك أ
 تصدق بشيء من الطعام. قال وال بأس للمحرم ا١تصدع أن يعصب جبينو ٓترقو.

 مسألة قال القاسم عليو السبلم: و ال يتطيب عند اإلحرام.
وال بأس للمحرم بغسل ثيابو  مسألة قال: القاسم عليو السبلم وليس ا٠تاًب من اٟتلي. قال

وإن أيقن أن فيها دواب تلفت لغسلو تصدق بقدر ما يرى. قال: وجيوز لو أن حيك رأسو 
 وبدنو ولكن برفق لكيبل يقطع شعراً وال بأس بلبس ا٢تميان لو.

 باب القول فيما جيب على احملرم من الكفارات
ا لعلو من العلل لبسها وعليو مسألة: إذا احتاج احملرم إىل لبس ثياب ال جيوز لو لبسه

الفدية، والفدية صيام ثبلثة أيام أو إطعام ستة مساكُت لكل مسكُت مدان من الطعم أو 
دم يريقو وأقل ذلك شاه وكذلك إن احتاج إىل دواء فيو مسك ساطع الريح أو ٨توه وكذلك 

 إن احتاج إىل لبس العمامة أو ا٠تف.



ذكرنا يف وقت واحد لزمتو فدية واحدة ، وإن  مسألة قال: وإن احتاج إىل لبس ٚتيع ما
احتاج إىل لبسها يف أوقات متفرقة فعليو للبس الرأس فدية وللبس البدن فدية وللبس 

 القدمُت فدية وكذلك إن احتاج إىل حلق رأسو فحلق ففيو فدية.
و مسألة قال: وإذا لبس احملرم قميصاً ٍب لبس بعد ذلك جبة أو سراويل أو قبا أو درعاً أ

غَت ذلك أجزتو كفارة واحدة لبس ذلك معاً أو متفرقاً وكذلك القول إن لبس قلنسوة ٍب 
لبس عمامة أو معفراً أو غَتمها وكذلك القول يف ا٠تف واٞتورب وإن لبس شيئاً من ذلك 

 لعلة أو سبب فلو أن يلبس إىل أن خيرج عنو وال يلزمو إال فدية واحدة.
و فقد بطل إحرامو وأفسد حجو وعليو أن ينحر بدنة ٔتٌت مسألة قال: فإن جامع احملرم أىل

وأن ديضي يف حجو الفاسد وعليو اٟتج من قابل وعليو أن حيج بامرأتو اليت أفسد عليها 
 حجو.

مسألة قال: وإن كانت طاوعتو فعليها أيضاً بدنة وإن كان الزوج غلبها على نفسها مل 
 يلزمها البدنة ولزمت زوجها عنها.

فإذا حجا يف السنة الثانية لزمهما االفًتاق إذا صارا إىل ا١توضع الذي أفسدا مسألة قال: 
فيو اإلحرام ، واالفًتاق أن ال يركب معها يف ٤تمل وال خيلوا معها يف بيت وال بأس أن 

 يكون بعَتىا قاطراً إليو أو يكون بعَته قاطراً إليها.
أمذى فعليو بقرة وإن مل يكن من ذلك مسألة قال: ولو أن ٤ترماً قبل فأمٌت فعليو بدنة وإن 

شيء وكان مع القبلة شهوة وحركة لذة فعليو شاة وإن قبل لغَت شهوة مل يلزمو شيء وإن 
 ٛتل احملرم امرأتو وكانت منو ٟتملها حركة لذة فسبيلها سبيل القبلة يف ا١تٍت وا١تذي وغَتمها.

فعليها فدية واحدة وإن  مسألة قال: ولو أن ٤ترمة خضبت يديها ورجليها يف وقت واحد
خضبت يديها ٍب خضبت رجليها فعليها فديتان وإن خضبت إصبعاً من أصابعها فعليها 

يف خضاهبا صدقة نصف صاع من بر وإن طرقت أمنلة من أناملها تصدقت ٔتقدار نصف 
مد وكذلك إن طرقت أنامل يديها أو بعضها فعليها يف كل أمنلة حصتها نصف مد وإذا 



 فراً استحب لو أن يتصدق بنصف صاع من طعام.قصر احملرم ظ
مسألة قال: ولو أن ٤ترماً تعمد قتل صيد ناسياً إلحرامو أوذاكراً لو فعليو اٞتزاء واٞتزاء دم 

 يريقو أو إطعام أو صيام.
مسألة قال: فمن وجبت عليو بدنة وأحب العدول عنها إىل اإلطعام أطعم مائة مسكُت 

وم ومن وجبت عليو بقرة واختار اإلطعام أطعم سبعُت وإن اختار الصيام صام مائة ي
مسكيناً وإن اختار الصيام صام سبعُت يوماً ومن وجبت عليو شاة واختار اإلطعام أطعم 

 عشرة مساكُت وإن اختار الصيام صام عشرة أيام.

مسألة قال: ومن قتل نعامة فعليو بدنة ويف ٛتار الوحش بقرة وكذلك يف بقرة الوحش ويف 
شاة وكذلك يف الوعل والثعلب واٟتمام وكذلك يف الدبسي والقمري والرٛتة شاة شاة  الظيب

ويف الَتبوع والضب عناق من ا١تعز ومن قتل ضبعاً فعليو شاة إن قتلو يف موضع ال يفرس 
 فيو وإن قتلو يف موضع يفرس فيو فليس عليو فيو شيء.
 لتو فعليو اٞتزاء.مسألة قال: وإذا دل احملرم غَته على الصيد فقتلو بدال

مسألة قال: فإن كان يف اٟترم فعليو القيمة مع اٞتزاء فإن أفزع بداللتو أو إشارتو فعليو 
 الصدقة بقدر ذلك ولو أن ٤ترماً قتل شيئاً ٦تا ذكرناه يف اٟترم فعليو قيمة ما قتل مع اٞتزاء.

قارن جزآن وقيمة مسألة قال: ولو اشًتك مفرد وقارن وحبلل يف قتل صيد يف اٟترم فعلى ال
 الصيد وعلى ا١تفرد جزآ واحد والقيمة وعلى اٟتبلل القيمة.

مسألة قال: والقارن إذا قتل صيداً يف غَت اٟترم فعليو جزآأن وكذلك إن لبس ما ال جيوز لو 
 لبسو أو تداوى بدوا فيو طيب فعليو يف كل ذلك جزآأن.

قنربة والصعوة أن يتصدق ٔتدين من مسألة قال: وعلى احملرم يف صغار الطيور كالعصفور وال
 الطعام إال أن يكون قيمتو أكثر من ذلك فيبلغ بو القيمة.

مسألة قال: ولو أن ٤ترماً أخذ صيداً شراء أو اصطادا ٍب مل يرسلو حىت مات يف يده فعليو 
اٞتزاء ولو أنو اصطاده ٍب ٛتلو إىل بلده فعليو أن يرده إىل حيث أخذه ٍب يرسلو ويتصدق 



 ٟتصره وإفزاعو فإن مل يرسلو حىت مات فعليو اٞتزاء. بصدقة
 مسألة قال: وعليو أن يبعث اٞتزاء إىل مكة وال جيزيو ذْتو يف بلده.

مسألة قال: ولو أنو اشًتى صيداً أو أخذه فنتفو أو قصو فالواجب عليو أن يعلفو ويقوم 
 عليو حىت ينبت جناحاه ٍب يرسلو وعليو ١تا نتف صدقة.

لو أن ٤ترماً اصطاد صيداً ٍب أخذه منو حبلل فأرسلو ١تن يكن عليو فيو شيء مسألة قال: و 
 ولكن صدقة بقدر إفزاعو.

قال وإن جامع اٟتاج بعدما رمى ٚترة العقبة وحلق مل يفسد حجو ووجب عليو دم وكذلك 
 ا١تتمتع إذا جامع قبل أن يقصر وقد طاف وسعى فأكثر ما عليو دم.

إذا كسره احملرم أو وطأتو راحلتو يف كل بيضة صيام يوم أو مسألة قال: ويف بيض النعام 
 إطعام مسكُت.

مسألة قال: وإذا أكل احملرم ٟتم صيده فعليو قيمتو مع الفدية والفدية ىي صيام ثبلثة أيام 
أو إطعام ستة مساكُت أو دم يريقو فإن كان ىو الذي ذْتو أو أمر بذْتو لزمو مع ذلك 

 اٞتزاء.
٤ترماً رمى صيداً يف اٟتل فأصابو فطار حىت مات يف اٟترم كان عليو  مسألة قال: ولو أن

 اٞتزاء دون القيمة وإن أصابو يف اٟترم فطار حىت مات يف اٟتل فعليو اٞتزاء والقيمة معاً.
مسألة قال: ولو أنو خلى كلبو على ظيب يف اٟترم فلحقو الكلب خارج اٟترم وقتلو فعليو 

خلى كلبو عليو يف اٟتل فلحقو يف اٟترم وقتلو فعليو القيمة مع القيمة مع اٞتزاء وكذلك إذا 
 اٞتزاء.

مسألة قال: وإذا أحرم العبد أو األمة بإذن سيدمها فما لزمهما من كفارة أو فدية فعلى 
سيدمها مىت مل يفعبله ٘ترداً فإن كان فعلو ناسياً أو مضطراً فبل شيء عليو وما فعلو ٘ترداً 

دياهنا إذا أعتقا. فإن كانا أحرما بغَت إذن سيدمها فليس على فكفارتو دين عليهما يؤ 
سيدمها من فعلهما شيء فعلى ما فعبل على طريق النسيان أو الضرورة أو على سبيل 



 التعمد والتمرد بل ىو دين عليهما خيرجان منو إذا أعتقا.
لونو وإن مسألة قال: والصبيان إذا أحرموا فليس عليهم فدا وال كفارة يف شيء ٦تا يفع

 ٛتاىم أوليائهم عن ذلك كان حسنا وال يلزم ذلك.

 باب القول يف االحصار ويف من يأٌب ا١تيقات عليبلً 
مسألة: إذا أحصر احملرم ١ترض مانع من السَت أو عدو خيافو أو حبس من ظامل بعث ٔتا 

 استيسر من ا٢تدي وا٢تدي أقلو شاة.
 ويأمره بنحره عنو ٔتٌت. مسألة قال: ويواعد الرسول يوما من أيام النحر

مسألة قال: ويذكر لو وقتا من ذلك اليوم بعينو فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل أو كثَت 
حلق رأسو احملصر وأحل من إحرامو ويستحب لو أن حيتاط يف تأخَت اٟتلق عن الوقت 

 الذي واعد رسولو أن ينحر فيو.
ا١توقف قبل طلوع الفجر يوم مسألة قال: فان ىو ٗتلص من إحصاره وأمكنو أن يلحق 

النحر فقد أدرك اٟتج ومل يلزمو ٨تر ىديو وجاز لو االنتفاع بو وان ٟتق بعد ذلك الوقت 
 وفاتو اٟتج ٨تر ىديو وأىل بعمرة.

مسألة قال: ولو أن ٤تصرا ٗتلص من إحصاره يف وقت ضيق ووجد مركوبا سريعا يعلم أنو 
الكرا بعد أن الجيحف بنفقتو فان خاف ذلك مل يلحق عليو اٟتج لزمو اكًتاؤه بالغا مابلغ 

 يلزمو.
مسألة قال: ولو أن رجبل حج ببعض حرمو وال ٤ترم ٢تن غَته فاحصر فهن بإحصاره 

٤تصرات فإذا كان معهن ٤ترم غَته وجب عليهن ا٠تروج معو وان مل يكن ٢تذا احملصر من 
وم بأمره وكانت ٤تصرة يقوم بو غَتىن وخشي عليو التلف ان خرجن أقام معو منهن من يق

 بإحصاره.

مسألة قال: ومن أتى ا١تيقات عليبل ال يعقل يهل عنو باٟتج وجيرد من ثيابو ويصب عليو 
ا١تاء ان أمكن ٍب يقال اللهم ان عبدك خرج قاصدا إىل اٟتج وقد أحرم لك شعره وبشره 



فان احتاج إىل وٟتمو ودمو ٍب يلىب عنو ويسار بو وجينب ما يتجنبو احملرم من طيب وغَته 
لبس الثياب أو التداوي بدواء فيو طيب فعل بو ذلك ولزمتو الفدية فان أفاق من علتو 
قضى ما جيب عليو من أعمال حجتو وان امتد بو ذلك طيف بو يف احملفة وٛتل إىل 

ا١توقف ووقف بو فيو ٍب يفاض بو منو ويوقف عند ا١تشعر اٟترام ٍب يسار بو إىل اٞتمرة 
 ع ٍب يرد إىل الكعبة فيطاف بو طواف الزيارة.فَتمى عنو سب

 مسألة قال: وان مات وىو ٤ترم مل يغط رأسو ومل حينط ْتنوط فيو طيب.

 باب القول يف اٟتج عن ا١تيت
مسألة: إذا أوصى ا١تيت أن حيج عنو لزم ا١توصى ذلك ويكون من ثلث مالو وان حج عنو 

 من غَت أن يكون أوصى بو فاٟتج ١تن حج.
 ل: وتصح اإلجارة فيو؛ ٗترجياً.مسألة قا

فصل: نص حيِت عليو السبلم يف كتاب الفنون على أن ا١تستأجر إن مرض يف بعض الطريق 
 فنصرف مل يستحق شيئاً من األجرة.

مسألة قال: القاسم عليو السبلم يف اٟتج عن ا١تيت ١تن مل حيج عن نفسو أنو جيوز ان كان 
٣تمعا على تأدية حجو مىت وجد السبيل إليو ويكون فقَتا ال ديكنو أن حيج عن نفسو وكان 

 لو رغبة ورىبة يف مناسكو ومواقفو.

 باب القول يف ا١ترأة ٖتيض عند ا١تيقات أو عند دخو٢تا مكة
مسألة: إذا حاضت ا١ترأة عند ا١تيقات أو وردتو حائضا ٖترم كما حيرم غَتىا تغسل وتطهر 

ما بيناه فان طهرت قبل دخو٢تا مكة تطهرت وتلبس ثيابا نظيفة ٍب هتل باٟتج وٖترم على 
ودخلت مكة وقضت مناسكها وان دخلت مكة وىي يف حيضها مل تدخل ا١تسجد فان 

طهرت قبل ا٠تروج إىل مٌت تطهرت وطافت ٍب خرجت إىل مٌت وإن بقيت حائضاً إىل 
 وقت ا٠تروج إىل مٌت خرجت وأخرت الطواف إىل حُت انصرافها من مٌت وال ضَت فيو.

لة قال: وان دخلت متمتعة بالعمرة إىل اٟتج فلم تطهر إىل حُت ا٠تروج إىل مٌت مسأ



رفضت عمرهتا ورفضها ٢تا أن تنوي أهنا قد رفضتها وتفرغت منها لغَتىا ٍب تغتسل وتلبس 
ثياب إحرامها ٍب هتل باٟتج وتسَت إىل مٌت فتؤدي فرض حجتها فإذا تطهرت بعد انصرافها 

ٍب طافت طواف الزيارة وقد كمل حجها وعليها دم تريقو من مٌت طافت وسعت ٟتجها 
 ٔتٌت ١تا كان من رفضها لعمرهتا.

مسألة قال: وعليها أن تقضي تلك العمرة اليت رفضتها ٍب ٖترم ٢تا من أدىن ا١تيقات من 
السحرة وإن أحبت فمن اٞتعرانة ٍب تطوف فتسعى لعمرهتا ٍب تقصر ما نبا من شعرىا يف  

 كل مرة قدر أمنلة.

 باب القول يف ا٢تدي
مسألة: ٕتزي البدنة عن عشرة من ا١تتمتعُت والبقرة عن سبعة إذا كانوا من أىل بيت واحد 

والشاة عن واحد وىو قول القاسم عليو السبلم وكذلك القول يف األضحية إال يف الشاة 
 فإهنا ٕتزي عن ثبلثة.

م أن يبدلوا بد٢تا فإن مسألة قال: ولو أن سبعة اشًتكوا يف بدنو واجبة فضلت فعليه
وجدوىا قبل أن ينحروا الثانية فلينحروا أيهما شاؤا وينتفعوا بثمن األخرى وإن اشًتكوا يف 
ىدي تطوعاً فضل عنهم ٍب وجدوا بعدما أخلفوا مكانو غَته وجب عليهم أن ينحرومها 

 ٚتيعاً.
 مسألة قال: وأفضل ا٢تدي البدنة ٍب البقرة ٍب الشاة.

متع إذا مل جيد ا٢تدي صام قبل الًتوية بيوم، ويوم الًتوية، ويوم عرفو وسبعو مسألة قال: وا١تت
إذا رجع إىل أىلو ومن خشي أن يفوتو صوم األيام الثبلثة فبل بأس أن يصوم ثبلثة أيام قبل 

 دخولو مكة يف إحرامو.
 مسألة قال: فإن صامها ٍب وجد السبيل إىل ا٢تدي أىدى.

م فإن صام األيام السبعة يف منصرفو إىل أىلو أجزأه قال مسألة قال: القاسم عليو السبل
 وإذا صامها يف أىلو وصلها ومل يفرقها.



 مسألة قال: ولو أن ٤تصراً مل جيد ا٢تدي صام ثبلثة أيام قبل اٟتج وسبعة بعد أيام التشريق.
يام مسألة قال: القاسم عليو السبلم وإذا فات ا١تتمتع صيام ثبلثة أيام قبل اٟتج صامها أ

 مٌت قال فإن فاتو صومها فعليو دم.
مسألة قال: وإن ساق بدنة فنتجت يف الطريق فهي وما نتجت ىدي وال جيوز أن يشرب 
من لبنها بل يًتك يف ضرعها ما فضل عن ولدىا فإن خشي من تركو يف الضرع ضرراً حلبو 

على وتصدق بو على ا١تساكُت وإن شرب ىو أو بعض خدمو منو تصدق بقيمة ما شرب 
 ا١تساكُت وكذلك القول يف البقرة والشاة.

قال وإذا أخر ا١تتمتع أو القارن ذبح ىديو حىت ٗترج أيام النحر فعليو أن يذبح ىديو الذي  
كان عليو وعليو دم لتأخَته ذبح ىديو و٢تما أن يأكبل من ا٢تدي وليس ٢تما أن يأكبل من 

 الكفارة.
الطريق وخاف صاحبو من تلفو فلو أن  مسألة قال: ولو أن رجبل ساق ىديا فمرض يف

يبيعو ويشًتي بثمنو ىديا سواه من ا١توضع الذي باع ا٢تدي فيو فإن كان ٙتنو ال يبلغ ٙتن 
ىدي يستأنفو وجب على صاحبو أن يتمو وإن كان ٙتنو فوق ٙتن ا٢تدي الثاين ابتاع 

ما وتصدق بو بالفاضل ىديا آخر وإن كان شاة وإن مل يبلغ الفاضل ٙتن شاة اشًتى طعا
 على ا١تساكُت ٔتٌت بعد ٨تره ٢تدية.

مسألة: وكل ىدي لعمرة إذا بلغ اٟترم فخيف عطبو فنحر أجزا وال غرم على صاحبو وكل 
ىدي كان للحج فهو مضمون إىل يوم النحر إن تلف قبلو لزم صاحبو غرمو ومكة ٤تل 

 ا١تعتمرين كما مٌت ٤تل اٟتاجُت.
بدنتو ا١تواقف كلها وال حيمل عليها شيئا إال أن تنتج مسألة: ويستحب للقارن أن يقف ب

فيحمل ولدىا عليها وال يركبها ىو وال أحد من خدمو إال من ضرورة شديدة فَتكبها ركوبا 
ال يتعبها وال يغَتىا فإن رأى رجبل من ا١تسلمُت ضعيفاً قد فدحو ا١تشي جاز لو ان حيملو 

 عليها الليلة بعد الليلة.



 جب عليو دم لنسيانو السعي أراقو حيث أحب.مسألة قال: ومن و 
مسألة قال: ولو أن قارنا أو متمتعا بعث هبدي مع قوم وأمرىم بتقليده يف يوم بعينو وتأخر 

 ىو لزمو اإلحرام يف ذلك اليوم بتقليدىم بدنتو.

 باب القول يف النذور باٟتج وما يتعلق بو
فعليو أن خيرج متوجها إليو ديشي ما  مسألة: من جعل على نفسو ا١تشي إىل بيت اهلل اٟترام

أطاق ويركب ان مل يطق فان كان ركوبو أقل من مشيو أىدى شاة وان مشيو أقل من 
ركوبو أحببنا لو أن يهدي بدنة وان استوى مشيو وركوبو أحببنا لو أن يهدي بقرة وان تعذر 

 عليو البدنة والبقرة أجزتو شاه.
قال هلل علي ا١تشي إىل بيت اهلل اٟترام لو نيتو ان  مسألة قال: القاسم عليو السبلم يف من

 نوى حجاً أو عمرة فان مل يكن لو نية أجزتو عمرة.
مسألة قال: ولو أن رجبل قال هلل علي أن أذبح نفسي أو ولدي أو أخي ٔتكة وجب عليو 
ذبح كبش فيها وان قال يف مٌت ذْتو ٔتٌت وان قال علي أن أذبح عبدي أو أميت فعليو أن 

يعو ويهدي بثمنو ذبائح يف ا١توضع الذي ذكره من مكة أو مٌت وكذلك ان قال علي أن يب
أذبح فرسي باعو وأىدى بثمنو ذبائح أو قال أذبح أم ولدي أو كاتيب فالقول فيو كالقول 

 إذا قال أذبح نفسي أو أخي.
صريف مسألة قال: فان قال جعلت مايل يف سبيل اهلل أو ىدايا إىل بيت اهلل وجب عليو ت

 ثلث مالو يف الوجو الذي ذكره لو ولو ديسك ثلثيو.
مسألة قال: ولو أن رجبل نذر أن يهدي ولده أو أخاه أو أباه أو رجبلً أجنبياً إىل بيت اهلل 
سبحانو وجب عليو ٛتلو إليو حىت يعزم عنو وحيج بو ويرده إىل أىلو فان قال أىدي عبدي 

 ا يتصدق هبا.أو أميت أو فرسي باعو واشًتى بثمنو ىداي

 


